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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-04-2013 - 09-04-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Dorota Drewniak, Zofia Kasza.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 19

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

15

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

7

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

49

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

64

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo oraz przedstawiciele
samorządu szkolnego

17

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

11

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

73

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele organu
prowadzącego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele organu
prowadzącego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

12

Obserwacja zajęć 6
Obserwacja zajęć pozalekcyjnych
Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po

lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum w Dębowcu

Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Dębowiec

Ulica Szkolna

Numer 3

Kod pocztowy 43-426

Urząd pocztowy Dębowiec

Telefon 0338562778

Fax

Www gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl

Regon 07228396700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 197

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 10

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.89

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

15.15

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat cieszyński

Gmina Dębowiec

Typ gminy gmina wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  

 4 / 60Raport z ewaluacji: Gimnazjum w Dębowcu



Wprowadzenie: obraz placówki

            

Gimnazjum w Dębowcu jest szkołą skupiającą absolwentów szkół podstawowych Gminy Dębowiec. Posiada
bardzo dobrą bazę lokalową. Budynek szkoły, który Gimnazjum dzieli ze Szkołą Podstawową w Dębowcu, jest
przestronny, dobrze zagospodarowany. Szkoła sukcesywnie wzbogaca bazę dydaktyczno - lokalową
i wyposażenie.

Szkoła systematycznie analizuje wyniki egzaminów oraz osiągnięcia swoich uczniów. Wdrażane
w wyniku prowadzonych analiz wnioski przyczyniają się do osiągania wysokich efekty kształcenia, o czym
świadczą bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach gimnazjalnych oraz osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych (laureaci z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, historii) i innych, jak
również w zawodach sportowych.

Gimnazjum posiada opracowaną koncepcję pracy, której głównym założeniem jest wszechstronny rozwój uczniów,
zaspokajanie ich potrzeb, rozwój zainteresowań i uzdolnień. Procesy edukacyjne są wspólnie planowane,
modyfikowane i realizowane, przyczyniając się do zmian w funkcjonowaniu szkoły.

W środowisku lokalnym Gimnazjum postrzegane jest jako szkoła bezpieczna i dbająca o jakość kształcenia.
Uczniowie chętnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach środowiskowych oraz szkolnych, wykazując się
aktywnością i inicjatywą. Biorą udział w akcjach charytatywnych, np. w organizowaniu pomocy dla dzieci z Ukrainy,
zbieraniu funduszy na hospicjum im. Jana Pawła II (koncert charytatywny), akcjach misyjnych.  

W realizacji swych zadań szkoła współpracuje z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji
i środowiska lokalnego. Szkoła bierze udział w realizacji wielu programów i projektów unijnych. W ramach projektu
Socrates Comenius uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wymianie młodzieży we współpracy ze szkołami
w Wielkiej Brytanii, Turcji i Szwecji, jak również w wyjazdach indywidualnych, kilkumiesięcznych, do szkoły
w Szwecji. Uczniowie uczestniczyli także w dwóch projektach "Młodzież w działaniu", podczas których mieli
możliwość wyjazdu do Estonii i Holandii.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

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

Komentarz:

W Gimnazjum prowadzona jest analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów gimnazjalnych,
na podstawie której są formułowane i wdrażane do realizacji wnioski. Działania podejmowane w ramach
realizacji wniosków przyczyniają się do osiągania coraz lepszych efektów pracy szkoły. 

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
Potwierdza to wypowiedź dyrektora i nauczycieli w wywiadach. Dyrektor stwierdził, iż w szkole prowadzona jest
analiza tak na poziomie wyników pojedynczych uczniów, jak i zespołów klasowych. Nauczyciele powiedzieli,
że analizują wyniki egzaminów zewnętrznych w ten sposób, iż nauczyciele należący do zespołów:
humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego i językowego, przygotowują sprawozdania dotyczące wyników,
w których zawarte jest porównanie z wynikami w województwie, powiecie i kraju. Nauczyciele w zespołach
analizują poziomy łatwości poszczególnych zadań, stopień opanowania materiału przez uczniów, dokonują analizy
według programu EWD, wyciągają wnioski, także w odniesieniu do tego, co uczniom sprawiło trudności, a co
napisali dobrze. Formułowane wnioski są następnie realizowane. Jak podali nauczyciele, aktualnie szkoła według
analizy EWD jest "szkołą sukcesu", tak w przedmiotach humanistycznych, jak i matematyczno - przyrodniczych,
a jeśli chodzi o języki obce (dla których nie sporządza się analizy EWD), to wyniki egzaminów uczniów Gimnazjum
są wyższe od wyników w województwie i kraju. Nauczyciele ponadto podali, że wyniki egzaminów są porównywane
także z wynikami uczniów w klasyfikacji. W ankiecie, wszyscy nauczyciele (19/19) stwierdzili, że otrzymują pełną
informację dotyczącą wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych z poprzedniego roku szkolnego.

W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy.
Zgodnie z wypowiedzią dyrektora w ankiecie, dane z egzaminu zewnętrznego są analizowane ilościowo
i jakościowo. Ilościowo analizowane są: łatwość zestawu zadań, średnia arytmetyczna, mediana, modalna,
najwyższy wynik, najniższy wynik, rozstęp wyników, odchylenia standardowe, średni wynik na skali staninowej.
Wymienione wskaźniki porównywane są w poszczególnych oddziałach Gimnazjum, w powiecie, województwie
i kraju. Do analizy wyników z raportu Edukacyjnej Wartości Dodanej bierze się pod uwagę średni wynik oraz wyniki
EWD w poszczególnych oddziałach i całym roczniku. Dyrektor podał, iż ilościowo w szkole analizuje się wyniki
w sposób następujący:
- wyznaczeni nauczyciele, uczący w klasie III Gimnazjum, obliczają średnie wyniki, które następnie są
przedstawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
- wyniki uzyskane w szkole na tle wyników w powiecie, województwie, kraju przekazuje się organowi
prowadzącemu w sprawozdaniu oraz publikuje w lokalnej prasie;
- nazwiska uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki podaje się do lokalnej prasy, uczniom udzielana jest
pochwała oraz uzyskują dyplomy uznania.
Analiza szczegółowa wyników dokonywana jest w październiku i listopadzie - wyznaczone zespoły nauczycieli
do spraw analizy, na podstawie raportu z OKE, opracowują podstawowe wskaźniki statystyczne dla każdego
oddziału, dla szkoły (w postaci tabel, wykresów), porównując je z wynikami w powiecie, województwie i kraju.
Analiza szczegółowa przedstawiana jest na zebraniu Rady Pedagogicznej w ramach szkolenia w formie prezentacji
multimedialnej i drukowanej; nauczyciele formułują wnioski z analizy.
Jak podaje dyrektor w wywiadzie, jakościowo analizowane są zadania, po względem tego, które z zadań sprawiły
uczniom problemy, a które okazały się łatwe, w przypadku zadań rozszerzonych analiza dotyczy poszczególnych
elementów zadań; porównywana jest łatwość zadań otwartych i zamkniętych dla szkoły, powiatu, województwa
i kraju. Analizy jakościowej dokonuje się w sposób następujący: wyznaczony zespół dokonuje analizy
poszczególnych części (w danych zakresach) egzaminu, tworząc sprawozdania zawierające diagramy,
zestawienia, tabele, wykresy, np. przedstawienie rozkładu punktów na diagramie słupkowym, przedstawienie
wyników uczniów w znormalizowanej skali staninowej, porównanie łatwości poszczególnych standardów,
a następnie formułowane są wnioski, uwzględniane w planowaniu nadzoru pedagogicznego. Sprawozdania
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z analiz przedstawiają wyznaczeni nauczyciele z zespołu do spraw analiz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Dokonuje się również analizy wyników, tworząc raport
według programu EWD (w formie prezentacji multimedialnej i papierowej), na podstawie którego określa się
efektywność pracy szkoły, jakość nauczania i wykorzystanie potencjału uczniów. Za pomocą wykresów, diagramów
przedstawia się potencjał uczniów, przedziały ufności, wykresy rozrzutu w poszczególnych częściach egzaminu
oraz pozycję szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego Edukacyjnej Wartości Dodanej. Potwierdza to
analiza dokumentów szkoły.

Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły. 
Potwierdzili to nauczyciele i dyrektor w wywiadach. Tak dyrektor, jak i nauczyciele stwierdzili, że analizy wyników
egzaminów zewnętrznych prowadzone są w celu podwyższania jakości pracy szkoły i osiągania coraz lepszych
wyników przez uczniów. Nauczyciele podali także, iż analiza wyników służy modyfikacji planów i ustalaniu planu
pracy na rok następny.

Wnioski z analizy są wdrażane. Dyrektor w wywiadzie podał następujące przykłady wdrożonych wniosków:
- ćwiczenie na wszystkich lekcjach umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- analizowanie tekstów źródłowych,
- rozwiązywanie typowych zadań egzaminacyjnych otwartych,
- doskonalenie umiejętności językowych na językach obcych,
- prowadzenie badania osiągnięć uczniów w formie testu egzaminacyjnego opracowanego przez zespoły
przedmiotowe: matematyczno - przyrodniczy, humanistyczne i języków obcych w połowie klasy II,
- prowadzenie badania osiągnięć uczniów w ciągu roku szkolnego z przedmiotów, z których uczniowie zdają
egzamin, opracowywanie zestawów zadań egzaminacyjnych i wykorzystywanie ich na lekcji,
- organizowanie dodatkowego egzaminu próbnego w III klasie (ogółem w kl. III zostały przeprowadzone w tym roku
szkolnym dwa egzaminy próbne: z wykorzystaniem testów z OKE i z wydawnictwa Operon, a w kl. II jeden
na podstawie zestawu zadań opracowanych przez zespoły przedmiotowe),
- opracowanie i rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych ze wszystkich przedmiotów objętych
egzaminem od klasy I do III,
- opracowanie z każdego przedmiotu przykładowego zestawu zadań egzaminacyjnych i wykorzystywanie ich
na wszystkich lekcjach, a w szczególności na zastępstwach,
- organizowanie konsultacji i fakultetów z przedmiotów objętych egzaminem dla uczniów kl. III.
Nauczyciele w ankiecie wskazali, iż wnioski z analizy wyników egzaminów wykorzystują do:
- indywidualizacji pracy,
- zwiększania motywacji u uczniów, ich poczucia własnej wartości,
- zwiększania systematyczności u uczniów,
- analizowania planów wynikowych,
- planowania zajęć dodatkowych,
- typowania uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych i zajęciach indywidualnych,
- ćwiczenia koncentracji u uczniów,
- pracy z uczniami z potrzebami edukacyjnymi.

Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 
Wskazują na to wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i partnerów szkoły w wywiadach. Dyrektor, jako przykłady
działań nauczycieli wynikających z wniosków z analiz wyników egzaminów zewnętrznych, przyczyniających się
do wzrostu efektów kształcenia, podał:
- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na wszystkich lekcjach,
- organizowanie konsultacji i fakultetów z przedmiotów objętych egzaminem,
- organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
- przeprowadzanie badań wyników nauczania na poszczególnych przedmiotach,
- rzetelne analizowanie wyników z egzaminów zewnętrznych,
- organizowanie i przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych we wszystkich częściach i dokładne
analizowanie wyników ,
- prowadzanie badania osiągnięć uczniów w połowie klasy II i jego analiza,
- opracowywanie i rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych na wszystkich przedmiotach,
- opracowanie z każdego przedmiotu typowych zadań egzaminacyjnych i wykorzystywanie ich na lekcjach,
- przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom o możliwości samodoskonalenia uczniów, z wykorzystaniem
strony internetowej OKE i CKE.
Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że realizacja wniosku dotyczącego czytania ze zrozumieniem spowodowała
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poprawę umiejętności uczniów, co przełożyło się, ich zdaniem, na wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2011.
Podali, że w latach 2006 - 2010 wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazywały Gimnazjum jako "szkołę
wymagającą pomocy", a w roku 2011 jako "szkołę sukcesu". Nauczyciele, jako przykłady działań podejmowanych
w tym i poprzednim roku szkolnym, wynikających z wniosków z analiz wyników egzaminów zewnętrznych
i przyczyniających się do wzrostu efektów kształcenia, dodatkowo wskazali:
- zorganizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego (fakultetów),
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych,
- prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów kl. III systematycznie w ciągu roku - są wyznaczone stałe
godziny (1 lub 2) w tygodniu, a informacje o tym zamieszczone są na stronie internetowej i na drzwiach sal zajęć.
Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego, zapytani o efekty pracy szkoły, stwierdzili, że są one
coraz lepsze. Powiedzieli ponadto, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są coraz wyższe, więcej uczniów jest
laureatami i finalistami konkursów, wysoki odsetek uczniów dostaje się do dobrych szkół ponadgimnazjalnych. 

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

W Gimnazjum analizuje się osiągnięcia uczniów i podejmuje działania, mające na celu
przygotowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w czasie procesu edukacyjnego w szkole
i na egzaminach zewnętrznych. Przynosi to wymierne efekty w postaci bardzo dobrych wyników uczniów
na egzaminach gimnazjalnych. Zgodnie z analizą według programu Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD),
szkoła jest "szkołą sukcesu".   

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. 
Potwierdzili to nauczyciele w ankiecie, wskazując w zdecydowanej większości punkty 7 i 8 (odpowiednio 5/19
i 13/19 wypowiedzi) w skali od 1 do 8, gdzie 8 oznacza, iż uczniowie opanowali w dużym stopniu wiadomości
i umiejętności opisane w podstawie programowej, a 1 - w stopniu niewielkim. Na podstawie dokumentów szkoły
można stwierdzić, że odsetek niepromowanych uczniów wynosił: w roku szkolnym 2010/2011 – 0,96 % (2 osoby
na 209 uczniów), a w roku szkolnym 2011/2012 – 0,54 % (1 osoba na 184 uczniów). Partnerzy szkoły, na pytanie
dotyczące tego, które umiejętności nabywane przez uczniów w szkole uważają za szczególnie istotne, a które za
mało ważne, stwierdzili, iż ważne są umiejętności językowe, sportowe, umiejętności interpersonalne, kształtowanie
przedsiębiorczości, zaradności. Ponadto powiedzieli, że wszystkie umiejętności wydają się ważne, a te wymienione
szczególnie ważne.

W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. 
Wszyscy ankietowani nauczyciele (19/19) i dyrektor w ankiecie stwierdzili, że nauczyciele analizują osiągnięcia
wszystkich uczniów. Nauczyciele wskazali, iż analizują osiągnięcia uczniów podczas:
- wystawiania oceny semestralnej i rocznej,
- typowania uczniów do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną, do zajęć wyrównawczych, kół
przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych, artystycznych, stypendiów, nagród za wyniki w nauce.
Ponadto podali iż, analiza osiągnięć uczniów służy także jako informacja pomocna rodzicom uczniów klas trzecich
przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przez ucznia.
Dyrektor w wywiadzie wskazał, że:
- nauczyciele poszczególnych przedmiotów analizują oceny bieżące uczniów,
- wychowawcy, bądź nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach przekazują informację o osiągnięciach
uczniów rodzicom podczas konsultacji lub zebrań,
- na zebraniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej dokonywana jest analiza średnich ocen uczniów
i poszczególnych oddziałów w formie sprawozdań,
- dokonuje się zestawień ocen śródrocznych i rocznych uczniów oraz porównuje je z wynikami uzyskanymi
końcowymi w szkole podstawowej i w ciągu całego cyklu kształcenia w Gimnazjum,
- przedstawia się sprawozdania z udziału uczniów w konkursach przedmiotowych i innych oraz zawodach
sportowych,
- uczniowie typowani są do stypendium dyrektora za wyniki w nauce, nagród, pochwał i wpisów do „Złotej Księgi
Absolwentów”, listów gratulacyjnych kierowanych do rodziców i wpisu na świadectwie „szczególnych osiągnięć”.
Jak podaje dyrektor, analizuje się również efekty udzielania pomocy psychologiczno - pedagogiczne uczniom;
monitoruje losy absolwentów.
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Dokonywanie analizy osiągnięć uczniów udokumentowane jest w księgach protokołów Rady Pedagogicznej,
sprawozdaniach składanych przez nauczycieli, w dokumentacji wychowawcy, w sprawozdaniach składanych
do Rady Gminy Dębowiec. Osiągnięcia dokumentowane są w następujący sposób:
1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych egzaminów próbnych w kl. III oraz badań osiągnięć
uczniów w połowie klasy drugiej (analizy ilościowe i jakościowe) - powołany zespół do spraw analizy opracowuje
wyniki w formie sprawozdania i przedstawia w formie prezentacji multimedialnej i drukowanej na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
2. Analiza wyników konkursów przedmiotowych i osiągnięć sportowych w szkole i poza szkołą - opracowane
analizy przez zespoły przedmiotowe są przedstawiane na zebraniu Rady Pedagogicznej dwa razy w roku.
3. Analiza postępów w nauce każdego ucznia prowadzona przez wychowawców, począwszy od wyniku
na sprawdzianie po klasie VI do wyniku na egzaminie gimnazjalnym, z uwzględnieniem ocen śródrocznych
i rocznych w całym cyklu kształcenia i wyników egzaminów próbnych - wychowawcy przedstawiają analizę uczniom
oraz rodzicom podczas zebrań i konsultacji.
4. Analiza osiągnięć uczniów podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej - wychowawcy przedstawiają sprawozdanie
z klasyfikacji w formie arkusza obowiązującego w Gimnazjum.
5. Typowanie uczniów do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i analiza efektywności pomocy -
wychowawcy rozpoznają potrzeby udzielania pomocy, omawiają je w zespole wychowawczym i przedstawiają
dyrektorowi informację; dyrektor wydaje zarządzenie o powołaniu zespołów do spraw planowania i koordynowania
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom szkoły i ustala formy i sposoby pomocy. Każdy uczeń
ma założoną dokumentację (KIPU, PDW lub IPET).
6. Typowanie uczniów do stypendiów - wychowawcy składają wnioski do komisji stypendialnej, które następnie
przyjmowane są w formie uchwał Rady Pedagogicznej, a dyrektor wydaje decyzję.
7. Typowanie uczniów do nagród książkowych, pochwał dyrektora, typowanie do wpisów do „Złotej Księgi
Absolwentów” - wychowawcy i nauczyciele na zebraniu Rady Pedagogicznej typują uczniów, podejmowana jest
uchwała w sprawie przyznania nagród.
8. Ustalanie wpisu na świadectwie szkolnym „szczególnych osiągnięć” - wychowawcy przed klasyfikacją roczną
składają informację dotyczącą wpisu, dyrektor przeprowadza weryfikację, Rada Pedagogiczna zatwierdza wpis.

Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. 
Potwierdzili to dyrektor i nauczyciele w wywiadach. Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, iż analizując osiągnięcia
szkolne uczniów, uwzględnia się ich możliwości rozwojowe poprzez:
- opracowanie dostosowań wymagań,
- objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną,
- dobieranie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów,
- uwzględnianie zapisów w indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych i planach działań
wspierających przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych,
- stosowanie indywidualizacji pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów, co podał również dyrektor ,
- zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i w konsultacjach, kołach
przedmiotowych, artystycznych, sportowych.
Dyrektor ponadto wskazał uwzględnianie wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków
wynikających ze specyfiki zajęć przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki
i muzyki.
Dyrektor w wywiadzie podał, iż wiedzę na temat, jakie są możliwości rozwojowe uczniów, szkoła czerpie z:
- opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych,
- analizy wyników nauczania w klasie VI i wyniku sprawdzianu,
- przeprowadzonych badań wyników nauczania na początku klasy pierwszej,
- wyników testów językowych,
- dokumentacji prowadzonej w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej: KIPU, PDW lub IPET,
- analizy postępów ucznia,
- analizy osiągnięć uczniów na konkursach, turniejach, zawodach w szkole i poza szkołą,
- informacji uzyskanych od rodziców, dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Dębowiec.

W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. 
Nauczyciele w wywiadzie, jako wnioski z analizy osiągnięć uczniów podali: typowanie uczniów do zajęć
dydaktyczno - wyrównawczych, typowanie do konkursów, zachęcanie uczniów do brania udziału w zawodach
sportowych, konkursach artystycznych i religijnych, gdzie można wykazać się wiedzą i umiejętnościami, jak
również zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Ankietowani uczniowie kl. II (49), na pytanie czy zajęcia, w których uczestniczyli w dniu badania, były łatwe czy
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trudne, wskazali w większości, iż były średnio trudne (36/49 wskazań punktów 4, 5 na skali od 1 do 8, gdzie 1
oznacza zajęcia bardzo łatwe, 8 - bardzo trudne). Podobnie wypowiedzieli się ankietowani uczniowie kl. III (64),
wskazując w większości punkty 3, 4, 5 (50/64). Na pytanie dotyczące tego, czy zajęcia lekcyjne, w których
uczniowie uczestniczyli w dniu badania były dostosowane do ich możliwości, zdecydowana większość
ankietowanych uczniów kl. III potwierdziła to (42/64 odpowiedzi "tak, dość często", 12/64 - "tak, bardzo często");
10/64 uczniów wybrało odpowiedź "tak, bardzo rzadko".

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów.
Potwierdzają to wypowiedzi uczniów w wywiadzie i rodziców w wywiadzie i ankiecie. Zdaniem większości
ankietowanych rodziców (60/73), nauczyciele wierzą w możliwości uczniów (56/73 wypowiedzi "raczej tak", 4/73
wypowiedzi "zdecydowanie tak"). Potwierdzili to przedstawiciele rodziców w wywiadzie, podając następujące
przykłady dostrzegania przez nauczycieli możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów:
- istnieje możliwość poprawy oceny,
- organizowane są konsultacje dla uczniów,
- organizowane są koła przedmiotowe, np. z języka angielskiego, matematyki, chemii, biologii, geograficzne,
informatyczne, jak również koło ceramiczne, artystyczne, sportowe.
Ponadto rodzice podali, że nauczyciele prowadzą indywidualne rozmowy z uczniami, poświęcane polepszaniu ich
wyników w nauce, wskazali na godziny wychowawcze, na których wychowawca analizuje postępy uczniów
i podejmowany jest temat konsekwencji w przypadku nieuczenia się, wskazywane są pozytywne aspekty osiągania
coraz lepszych wyników - zdanie jak najlepiej egzaminu gimnazjalnego i wybór szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnej
z oczekiwaniami. Rodzice podali także, że zapisy dotyczące możliwości poprawienia oceny umieszczone są
w statucie szkoły. Rodzice stwierdzili, iż nie spotkali się z okazywaniem braku wiary w uczniów przez nauczycieli.
Uczniowie w wywiadzie, podając przykłady okazywania wiary w możliwości uczniów przez nauczycieli, powiedzieli:
"Nauczyciele dają nam możliwość uczestniczenia w różnych konkursach i przygotowują nas do nich, m. in.
do konkursów przedmiotowych z wszystkich przedmiotów, konkursów tematycznych, np.: językowych "English is
cool", matematycznych "Kangur", informatycznych "Baltie", z fizyki "Lwiątko", konkursów plastycznych,
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursów organizowanych przez licea, np. dotyczących
wiadomości z WOS i historii, konkursów organizowanych przez Sejm. Nauczyciele wierzą w naszą samodzielność,
wysyłając nas na wymiany zagraniczne do Estonii, Szwecji, Holandii. Chwalą nas mówiąc: "bardzo dobrze",
"brawo", "świetnie", "pięknie", "widzę poprawę", "wspaniale, "coraz lepiej", "widzę, że się nauczyłeś", "masz
zdolności". Nie okazują braku wiary, motywują nas do poprawy, do nadrabiania zaległości, dają nam duże
możliwości poprawy, np. poprzez udział w konkursie lub projekcie. Mamy też możliwość brania udziału
w konsultacjach oraz zajęciach kół zainteresowań".
Nauczyciele, pytani w ankiecie o stosunek uczniów do nauki, podali, iż ich uczniowie:
- w większości są zdyscyplinowani (19/19),
- mają chęć do nauki (16/19),
- uzyskują lepsze wyniki (19/19),
- przejawiają własną inicjatywę (19/19),
- są zaangażowani, aktywni (19/19).

W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. 
Potwierdzają to wypowiedzi dyrektora i nauczycieli w wywiadach. Dyrektor stwierdził, że wnioski z analizy
osiągnięć uczniów zostały wykorzystane poprzez:
- opracowywanie dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
- dobieranie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów,
- wystawianie ocen śródrocznych i rocznych z uwzględnieniem możliwości uczniów,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z uwzględnieniem wskazań poradni
psychologiczno - pedagogicznej i typowanie uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych, kołach
zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz konsultacji indywidualnych,
- indywidualizację pracy z uczniem, na co wskazali również nauczyciele w wywiadzie.
Nauczyciele w wywiadzie podali dodatkowo, iż w ramach wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów,
realizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z wszystkich przedmiotów (1 lub 2 godz. tygodniowo).

Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 
Zdaniem dyrektora wyrażonym w ankiecie, wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się
na wzrost efektów kształcenia. Na potwierdzenie tego, dyrektor przytoczył następujące przykłady uzyskanych
efektów, jako skutek realizacji wniosków po analizie osiągnięć:
1) Wniosek z 2010 r., dotyczący ćwiczenia na wszystkich lekcjach umiejętności czytania ze zrozumieniem,
przyniósł efekt w 2011 r. - zadania związane z obszarem "czytania ze zrozumieniem" na egzaminie gimnazjalnym,
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okazały się dla uczniów łatwe.
2) Wniosek doprowadzenia do uzyskiwania przez uczniów jak najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych
i na konkursach przedmiotowych przyniósł efekty - z roku na rok wyniki uczniów są coraz wyższe, coraz większa
liczba uczniów dostaje się do drugiego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwiększa się liczba
finalistów i laureatów.
Dyrektor ponadto wskazał, na podstawie raportów Edukacyjnej Wartości Dodanej, iż Gimnazjum w latach
2006-2010, było „szkołą wymagającą pomocy”, natomiast w raporcie EWD z roku 2011 w obu częściach egzaminu
gimnazjalnego, plasuje się wśród „szkół sukcesu”.
Na podstawie analizy dokumentów można stwierdzić, że w trzech ostatnich latach wyniki uczniów na egzaminach
gimnazjalnych kształtowały się następująco:
Rok szkolny 2009/2010
Część humanistyczna
średni wynik szkoły - 30,39, woj. - 30,88, kraju - 30,34; stanin wyżej średni.
Część matematyczno-przyrodnicza
średni wynik szkoły - 23,72, woj. - 23,65, kraju - 23,9; stanin średni.
Część językowa - język angielski
średni wynik szkoły - 32,35, woj. - 30,20, kraju - 29,88; stanin wyżej średni.
Rok szkolny 2010/2011
Część humanistyczna
średni wynik szkoły - 28,79, woj. - 25,41, kraju - 25,30; stanin wyżej średni.
Część matematyczno-przyrodnicza
średni wynik szkoły - 25,85; woj. - 23,44, kraju - 23,63; stanin wyżej średni.
Część językowa - język angielski
średni wynik szkoły - 31,90, woj. - 28,68, kraju - 28,28; stanin wyżej średni.
Rok szkolny 2011/2012
Część humanistyczna
- zakres: historia i wiedza o społeczeństwie
średni wynik szkoły - 66 %, woj. - 60,9 %, kraju - 61 %; stanin wysoki;
- zakres: język polski
średni wynik szkoły - 67,30 %, woj. - 66 %, kraju - 65 %; stanin średni.
Część matematyczno-przyrodnicza
- zakres: przedmioty przyrodnicze
średni wynik szkoły - 47,80 %, woj. - 49,9 %, kraju - 50 %; stanin średni;
- zakres: matematyka
 średni wynik szkoły - 53,1 %, woj. - 46,6 % kraju - 47 %; stanin: wysoki.
Część z języka obcego
- zakres: język angielski (poziom podstawowy)
średni wynik szkoły - 62,8 %, woj. - 64,1 %, kraju - 63 %; stanin średni;
- zakres: język angielski (poziom rozszerzony)
średni wynik szkoły - 48,1 %, woj. - 45,6 %, kraju - 46 %;
- zakres: język niemiecki (poziom podstawowy)
średni wynik szkoły - 69,9 %, woj. - 57,7 %, kraju - 57 %; stanin bardzo wysoki.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

Uczniowie szkoły są zaangażowani tak w zajęcia lekcyjne, jak i liczne zajęcia pozalekcyjne.
Prowadzą także działalność charytatywną oraz uczestniczą w imprezach i uroczystościach
środowiskowych, na przykład przygotowując ich oprawę muzyczno - artystyczną.   

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę.
Zdaniem wszystkich nauczycieli (19/19) wyrażonym w ankiecie, uczniowie szkoły są zdecydowanie zaangażowani
podczas zajęć. Jako przykłady zaangażowania uczniów, ankietowani nauczyciele podali, iż uczniowie są aktywni
na zajęciach lekcyjnych, odrabiają zadania domowe, biorą udział w konkursach przedmiotowych, uczestniczą
w dużej liczbie w zajęciach dodatkowych, wyszukują informacje, przygotowują referaty, przynoszą ciekawostki
i podają swoje pomysły, biorą udział w projektach językowych i edukacyjnych, zapraszają ciekawe osoby
na spotkania. W wywiadzie nauczyciele podali, iż podejmują następujące działania, aby uczniowie byli aktywni:
- stosowanie metod aktywizujących na lekcjach, np. metodę dramy, burzy mózgów, śnieżnej kuli, pracę metodą
projektu, metaplan, drzewo decyzyjne, metodę indywidualnych przypadków,
- stwarzanie sytuacji przeżycia sukcesu przez ucznia poprzez: wykonywanie gazetki szkolnej, udział
w akademiach, apelach, wycieczkach edukacyjnych,
- proponowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: zajęcia ceramiczne, chór, zespół muzyczny, SKS - y, koła
przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, języków obcych, biologii, chemii, geografii, informatyki, religii, Koło
Europejskie (wiedza o społeczeństwie), PCK,
- udział młodzieży w wolontariacie "Pomocna dłoń",
- udział w wymianie uczniów w ramach współpracy ze szkołami za granicą,
- wyjazdy uczniów do Sejmu (jako nagroda) - udział w obradach sejmu dziecięcego,
- udział uczniów w rajdach,
- wydawanie "Gimnazjalnika" - dwumiesięcznika publikowanego w gazecie lokalnej "Dębowieści",
- działalność szkolnego radiowęzła,
- organizowanie spartakiady gimnazjalnej dla uczniów o puchar dyrektora szkoły,
- "dzień otwarty" organizowany dla uczniów szkół podstawowych,
- "pierwszy dzień wiosny" - organizowanie zawodów sportowych,
- akcja misyjna - adopcja na odległość (w przygotowaniu),
- udział uczniów w akcjach charytatywnych inicjowanych przez Samorząd Uczniowski, np. "Pełna miska dla
schroniska", "Góra grosza",
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, np. paraolimpijczykiem - wicemistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą
na zawodach paraolimpijskich w Wielkiej Brytanii, spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Osób Chorych na SM.
Ankietowani rodzice (73), stwierdzili w większości, iż ich dziecko chętnie angażuje się w zajęcia szkolne (12/73
odpowiedzi "zdecydowanie chętnie", 48/73 - "raczej chętnie"); 10/ 73 rodziców wskazało odpowiedź "raczej
niechętnie". Większość ankietowanych uczniów kl. II (49) stwierdziła, że duża część zajęć jest wciągająca
i angażuje ich (29/49), część uczniów podała, iż prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo ich angażują (9/49),
część wybrała odpowiedź "niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko"(11/49). Na ten sam temat
wypowiedzieli się ankietowani uczniowie kl. III (64). 40/64 uczniów podało, że duża część zajęć jest "wciągająca
i angażuje ich", 6/64 stwierdziło, iż wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo ich angażują, 17/64 uczniów
wskazało wypowiedź "niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko", a 1 z uczniów podał,
że zajęcia "w ogóle nie są wciągające i angażujące". Na podstawie wyników obserwacji zajęć (6) można stwierdzić,
że w zajęcia angażują się wszyscy uczniowie (5/6) lub większość uczniów (1/6).

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę.
Wszyscy ankietowani nauczyciele (19/19) wskazali, iż uczniowie są zdecydowanie zaangażowani w zajęcia
pozalekcyjne. Podali, że uczniowie licznie uczestniczą w zajęciach dodatkowych i są aktywni, przynoszą
ciekawostki, biorą udział w konkursach, w tym przedmiotowych i zawodach sportowych, chwalą się osiągnięciami.
Wymienili także udział młodzieży w zajęciach z ceramiki, chóru, w projektach, wymianie międzynarodowej
młodzieży. Ponadto podali, że uczniowie projektują i wykonują elementy toru przeszkód do konkursu w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Uczniowie kl. II (49) w ankiecie podali w zdecydowanej większości, że sporo lub prawie wszystkie zajęcia
pozalekcyjne są interesujące i angażują ich (34/49), a 10/49 uczniów stwierdziło, że wszystkie zajęcia pozalekcyjne
są angażujące. 5/49 uczniów wskazało, że "niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko".
Ankietowani uczniowie klas III (64) wypowiedzieli się w sposób następujący: 29/64 podało, że sporo zajęć jest
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interesujących, 14/64 stwierdziło, że niemal wszystkie, a 8/64 iż wszystkie zajęcia pozalekcyjne są interesujące
i angażują ich. 11/64 uczniów podało, że "niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko". Ogółem
34/73 ankietowanych rodziców uczniów klas II i III w wypowiedzi w ankiecie stwierdziło, że ich dziecko chodzi
na zajęcia pozalekcyjne "raczej chętnie"(28/73) lub "zdecydowanie chętnie" (6/73). 14/73 stwierdziło, iż ich dziecko
chodzi, ale niechętnie, a 22/73 rodziców wskazało, że ich dziecko nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 
Uczniowie szkoły w wywiadzie podali, iż ich zdaniem rozwijać się znaczy: "Kształtować swoje umiejętności,
powiększać swoją wiedzę, poznawać otoczenie, kulturę, poznawać nowych ludzi, rozwijać się społecznie,
umysłowo, wprowadzać nowe pomysły, nabywać nowe doświadczenia, stawać się coraz lepszym, rozwijać się
artystycznie, uczestniczyć w występach; jeśli możemy się rozwijać, to w przyszłości możemy robić to co lubimy;
rozwijając się poznajemy swoje możliwości; jeśli staramy się osiągnąć jakość - kształtujemy swój charakter,
rozwijamy swoje poglądy na świat, stajemy się coraz dojrzalsi. Pracujemy ciężko, ale robimy to, bo to lubimy
i przynosi to efekty. Stajemy się przygotowani do bycia dorosłymi. Zauważamy, ile wysiłku trzeba włożyć, aby coś
osiągnąć."
Dyrektor w wywiadzie wskazał następujące propozycje działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły
zgłaszane przez uczniów:
- opracowanie kalendarza pracy Samorządu Uczniowskiego,
- kontynuacja wymiany zagranicznej młodzieży Gimnazjum i szkół za granicą - współpraca ze szkołami w Szwecji,
Estonii, Holandii (uprzednio szkoła współpracowała w tym zakresie ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Turcji
i Szwecji),
- organizacja wolontariatu „Pomocna dłoń” - pomaganie uczniom Szkoły Podstawowej, z którą Gimnazjum dzieli
budynek,
- spotkania z ciekawymi ludźmi np. paraolimpijczykiem,
- udział w akcjach charytatywnych, np. „Góra grosza”, "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", „Prezent
pod choinkę” na rzecz dzieci z Ukrainy, „Pełna miska dla schroniska”, zbieranie nakrętek na rzecz pomocy osobom
niepełnosprawnym,
- wybór zajęć pozalekcyjnych, w tym artystycznych (muzycznych, plastycznych),
- udział w zajęciach sportowych,
- wybór udziału w turniejach, zawodach sportowych, konkursach.
Nauczyciele w wywiadzie wskazali również akcje charytatywne inicjowane przez Samorząd Uczniowski, dodając
oprócz wymienionych powyżej, akcję pomocy rodzinom ubogim "I ty możesz zostać świętym Mikołajem", udział
w programie charytatywno - ekologicznym "Razem posprzątamy świat", akcję zbierania puszek, akcję zbierania
zużytych baterii, akcję UNICEF - u "Wszystkie kolory świata" - konkurs na najciekawszą prezentację na temat
wybranego kraju i sprzedaż lalek szytych przez młodzież (pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone
na szczepionki dla dzieci z Afryki), akcję misyjną "Dzieciom z Peru i Limy", akcję misyjną "Salvatti", zbieranie
starych komórek telefonicznych i przeznaczenie pozyskanych środków dla dzieci z Afryki, skarbonkę diakonijno -
ekumeniczną - pozyskiwanie środków finansowych dla Caritas, Diakonii i Eloi.
Ponadto nauczyciele, jako inicjatywy uczniów, wymienili:
- wyjazd uczniów do Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie z życzeniami i upominkami dla podopiecznych,
- koncert charytatywny - udział uczniów na rzecz budowy hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej,
- apel zorganizowany na temat: "Kulturalny gimnazjalista czyli co wypada, a co nie" - prezentacja multimedialna

oraz konkurs "Mistrz dobrych manier".
W ankiecie nauczyciele ponadto wskazali: organizację dni otwartych, kiermaszów szkolnych, dyskotek, które to
działania podali także rodzice, przygotowywanie apeli tematycznych, akademii szkolnych, udział w programach
profilaktycznych, np. "Szanuj zdrowie, ratuj życie" ,,Sześć kroków do nałogu", organizowanie konkursów w szkole:
,,Postaw na rodzinę" - plakat pod tytułem ,,Moja szczęśliwa rodzina w przyszłości", konkurs na plakat ,,Stop
wulgaryzmom", realizację projektu edukacyjnego o tematyce ,,W zdrowym ciele zdrowy duch", zorganizowanie
,,żywej lekcji historii" - pokazu historycznego dotyczącego danej epoki.
Rodzice w wywiadzie, jako przykłady wdrażania pomysłów uczniów przez szkołę, wskazali:
- zorganizowanie "dnia wiosny" - zawody sportowe, ściana wspinaczkowa,
- wyjazdy do różnych szkół ponadgimnazjalnych,
- organizację kuligu,
- wyjazd do Sądu - przeprowadzanie symulacji rozprawy,
- dyskoteki tematyczne, np. w strojach z lat 60 - tych.
W badaniu ankietowym, uczniowie kl. II (49), na pytanie dotyczące tego, na co mieli wpływ na lekcji w dniu
prowadzonego badania, stwierdzili, iż mieli wpływ na:
- zakres omawianego materiału (12/49)
- sposób pracy (18/49)
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- atmosferę w klasie (33/49).
Ankietowani uczniowie kl. III (64), w podobnym pytaniu, dotyczącym wpływu uczniów na planowanie i prowadzenie
zajęć, wskazali:
- zakres omawianego materiału (21/64),
- stosunek nauczycieli do uczniów (38/64),
- organizację zajęć (31/64)
- wyposażenie (9/64)
- inne (1/64) - miłą atmosferę.
Na pytanie dotyczące tego, czy mają wpływ na to, co się dzieje w szkole, w zdecydowanej większości
odpowiedzieli pozytywnie (31/48 ważnych odpowiedzi "raczej tak", 11/48 odpowiedzi "zdecydowanie tak"). Na to
samo pytanie, blisko połowa ankietowanych uczniów klas III (33/64) odpowiedziała także twierdząco (32/64 ważne
odpowiedzi "raczej tak", 1/64 odpowiedzi "zdecydowanie tak"), natomiast 27/64 uczniów wybrało odpowiedź "raczej
nie", a 4/64 - "zdecydowanie nie".

Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. 
Potwierdzają to wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i uczniów w wywiadach oraz wyniki obserwacji szkoły. Dyrektor
w wywiadzie stwierdził, iż uczniowie mają wpływ na:
- wybór wycieczek klasowych,
- propozycję wyjazdów do kina,
- przeprowadzanie akcji charytatywnych,
- organizowanie imprez szkolnych, np. dyskotek, apeli, „Nocy filmowej”, w trakcie, której uczniowie wspólnie
oglądają filmy i dyskutują pod opieką nauczycieli,
- udział w wyjazdach na zawody sportowe,
- sposób zorganizowania półmetku, zakończenia III klas, Pierwszego Dnia Wiosny.
Uczniowie w wywiadzie wskazali następujące przykłady ich pomysłów, które były realizowane:
- wybór opiekuna samorządu,
- uczniowie i rodzice zadecydowali w głosowaniu o odrzuceniu mundurków,
- organizacja pomocy rodzinom ubogim,
- wybór miejsca wyjazdu na wycieczkę,
- propozycje udziału w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
Uczniowie ponadto stwierdzili, iż nie mają takich pomysłów, które byłyby nierealne i jak podali: "zwykle, jeśli jest
taki pomysł abstrakcyjny, nauczyciele zawierają z nami kompromis".
Nauczyciele podali, że wszystkie zainicjowane przez uczniów działania zostały zrealizowane,
Na podstawie wyników obserwacji szkoły można stwierdzić, że na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące
działań zainicjowanych przez uczniów i widać przykłady ich aktywności. W całej szkole na ścianach lub stelażach
znajdują się wystawione prace plastyczne uczniów, na ścianach nad drzwiami pracowni przedmiotowych znajdują
się namalowane obrazy przez uczniów, związane tematycznie z daną salą zajęć. Znajdują się także plansze
zawierające zdjęcia z wymiany zagranicznej młodzieży w ramach programu Comenius (wymiany młodzieży ze
szkołami w Turcji, Szwecji, Anglii). Jest kącik religijny redagowany przez uczniów. Znajdują się informacje
o konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, np. Regionalnym Konkursie Ekologicznym "kokeshi",
organizowanym przez Fundację Bugel, Regionalnym Konkursie Plastycznym "Tu gdzie mieszkam", Konkursie
Plastycznym "Niełatwo być stworzeniem - pomóżmy naszym płazom", III Międzynarodowym Konkursie Literacko -
Plastycznym "Polak to brzmi dumnie". Na drzwiach pracowni matematycznej umieszczone jest zadanie
do rozwiązania przez uczniów w ramach konkursu "W królestwie sprytu".

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

Uczniowie Gimnazjum znają obowiązujące w szkole normy zachowań i starają się je przestrzegać.
W szkole prowadzi się działania mające na celu zmniejszanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych postaw
wśród uczniów.

Uczniowie czują się bezpiecznie.
Ankietowani uczniowie kl. III w zdecydowanej większości (62/64) stwierdzili, iż na lekcjach w dniu badania czuli się
bezpiecznie ("raczej tak" - 20/64 odpowiedzi, "zdecydowanie tak" - 42/64). Podobnie stwierdzili w odniesieniu
do bezpieczeństwa na przerwach - 41/64 odpowiedzi "zdecydowanie tak" i 22/64 odpowiedzi "raczej tak".
W badaniu ankietowym kl. II:
- wszyscy ankietowani uczniowie (49/49) stwierdzili, iż ani razu nie zostali pobici i nie uczestniczyli w bójce z innymi
uczniami, gdzie używano niebezpiecznego narzędzia,
- 30/49 podało, że ani razu inni uczniowie nie obrażali ich, używali wobec nich nieprzyjemnych przezwisk, 8/49
wskazało, że miało to miejsce jeden raz, 7/49 podało, że 2-3 razy, a 5/49 stwierdziło, iż 4 razy lub więcej,
- 33/49 podało, że ani razu inni uczniowie nie robili im kawałów, dowcipów, które odbierali jako nieprzyjemne, 10/49
uczniów wskazało, że miało to miejsce jeden raz, 4/49 podało, iż 2-3 razy, a 2/49 stwierdziło, że 4 razy lub więcej,
- 46/49 stwierdziło, że ani razu nie ukradziono im jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy, 2/49 wskazało, iż miało to
miejsce jeden raz,
- 43/49 stwierdziło, że ani razu nie zniszczono im umyślnie rzeczy należącej do nich, 5/49 wskazało, że miało to
miejsce jeden raz, a jeden uczeń stwierdził, iż zdarzyło się to 4 razy lub więcej,
- 47/49 uczniów podało, że ani razu inni uczniowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za ich własne pieniądze
lub do oddawania rzeczy, 2/49 uczniów wskazało, że miało to miejsce jeden raz, 1 uczeń podał, że 2-3 razy,
- 39/49 uczniów podało, że ani razu inni uczniowie celowo nie wykluczali ich z grupy lub nie zadawali się z nimi,
5/49 uczniów wskazało, że miało to miejsce jeden raz, 5/49 podało, że 2-3 razy,
- 38/49 uczniów podało, że ani razu inni uczniowie nie obrażali ich za pomocą Internetu lub telefonów
komórkowych, 9/49 uczniów wskazało, że miało to miejsce jeden raz, jeden uczeń podał, że 2-3 razy, jeden
stwierdził, iż 4 razy lub więcej.
Ankietowani uczniowie klas II w zdecydowanej większości (44/49) stwierdzili, że na terenie szkoły poza zwykłymi
godzinami jej pracy (np. po zajęciach pozalekcyjnych lub kiedy przychodzą na boisko) czują się bezpiecznie (26/49
odpowiedzi "zdecydowanie tak" i 18/49 odpowiedzi "raczej tak"). Pojedynczy uczniowie wskazali jako miejsca mało
bezpieczne w szkole: toalety (2/49), szatnie (2/49), korytarz (1/49). Zdecydowana większość uczniów (43/49)
stwierdziła, iż w szkole nie ma miejsc, w których czują się mało bezpieczni.
W wywiadzie rodzice potwierdzili, iż uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Jako argumenty wskazali,
że w szkole jest założony monitoring wizyjny, szkoła jest zamykana i nie może nikt wejść do szkoły bez wiedzy
pracowników, w szkole jest zatrudniona osoba na stanowisku woźnego. Rodzice nie słyszeli, aby były jakieś
incydenty, podali również, że uczniowie nie są anonimowi, stwierdzili, iż w szkole wszyscy wzajemnie się znają.
Ponadto powiedzieli, że w organizowane są prelekcje na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami
związanymi z uzależnieniami, a na godzinach z wychowawcą klasy, wychowawcy zwracają uwagę na postawy
uczniów. Rodzice wskazali również, że dziecko nie może opuści indywidualnie szkoły, bardzo zwraca się uwagę
na to, aby dzieci nie wychodziły do sklepu, po dyskotece uczniowie odbierani są przez osoby dorosłe - rodzice
podpisują deklarację odebrania dziecka o określonej porze, dziecko nie może opuścić indywidualnie szkoły.
Podobnie wypowiedzieli się partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego. Stwierdzili oni, iż uczniowie
w szkole czują się bezpiecznie, są zorganizowane dyżury nauczycieli, jest monitoring wizyjny w formie kamer
umieszczonych na zewnątrz, na wejściu i wewnątrz, o czym powiedzieli także pracownicy niepedagogiczni
w wywiadzie. Wskazali również, iż szkoła jest dobrze usytuowana - z dala od drogi. Partnerzy i przedstawiciele
samorządu nie słyszeli o wydarzeniach, w których wystąpiłoby niezapewnienie bezpieczeństwa uczniów.
Pracownicy niepedagogiczni podali, że w szkole jest zainstalowanych 26 kamer i domofon, uczniowie mogą
opuścić szkołę jedynie za wiedzą nauczyciela. Dodali, że każdy uczeń posiada kluczyki do swojej szafki na ubranie
w szatni, gdzie pełniony jest również dyżur przez nauczyciela, a także przez pracowników niepedagogicznych;
uczniami, którzy oczekują na autobus do domu opiekuje się zawsze jeden z nauczycieli.
Z obserwacji wszystkich zajęć (6) wynika, że nauczyciele dbają o bezpieczeństwo fizyczne uczniów i tworzą
atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego.

Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy.
Zdecydowana większość ankietowanych uczniów kl. II, podobnie jak zdecydowana ankietowanych uczniów kl. III
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stwierdza, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne (22/49 wypowiedzi "raczej tak" i 26/49
wypowiedzi "zdecydowanie tak" uczniów kl. II oraz 29/64 wypowiedzi "raczej tak" i 34/64 wypowiedzi
"zdecydowanie tak" uczniów kl. III). W wywiadzie uczniowie podali, iż w szkole:
"obowiązują zasady opisane w Kodeksie praw ucznia oraz w Kodeksie obowiązków ucznia. Są tam opisane prawa
i obowiązki ucznia, np. prawo do nauki i do uczestniczenia w konkursach i zgłaszania swoich pomysłów,
do poprawy sprawdzianu, do rozwoju. Obowiązki to: uczęszczanie do szkoły do 18 roku życia, schludny ubiór, nie
można nosić dekoltów, za krótkich spódnic, nie można się malować. W szkole promuje się wygląd naturalny,
chłopcy nie mogą nosić kolczyków, należy zachowywać higienę osobistą, na uroczystości należy przychodzić
w stroju galowym". Uczniowie klas II w ankiecie w zdecydowanej większości stwierdzili, że nauczyciele
przestrzegają zasad, które sami głoszą (31/49 wypowiedzi "raczej tak" i  13/64 wypowiedzi "zdecydowanie tak").
Partnerzy i przedstawiciele samorządu lokalnego w wywiadzie wskazali, iż uczniowie Gimnazjum są kulturalni,
kreatywni, prospołeczni, chętni do pracy, wrażliwi na czyjąś krzywdę, ambitni. Potrafią wykorzystać wszystko,
co daje im szkoła dla podniesienia ich umiejętności, jak również instytucje działające na rzecz szkoły, w tym
organizacje pozarządowe. Partnerzy i przedstawiciele samorządu stwierdzili, że uczniowie prezentują zachowania
zgodne z ich oczekiwaniami.
W czasie prowadzenia obserwacji zachowań uczniów podczas przerw, nie zauważono żadnych ich niewłaściwych
zachowań. Uczniowie rozmawiali ze sobą, przechadzając się po korytarzu lub siedząc na ławeczkach.

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń.
Dyrektor w wywiadzie podał, że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów. Diagnozę zachowań
prowadzi pedagog szkolny i zespół wychowawczy. Co roku diagnozuje się problemy wychowawcze poprzez:
- przeprowadzanie ankietowania uczniów na temat zjawiska tzw. fali,
- badanie ankietowe na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole,
- prowadzenie badań socjometrycznych,
- monitorowanie niewłaściwych zachowań i frekwencji uczniów,
- prowadzenie obserwacji uczniów przez wychowawców klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora i pracowników
szkoły,
- omawianie problemów wychowawczych podczas cotygodniowych spotkań wychowawców z uczniami
na godzinach z wychowawcą,
- współpracę z policją,
- obserwację monitoringu wizyjnego,
- pozyskiwanie informacji od mieszkańców i rodziców, kierowców,
- analizę uwag w zeszycie obserwacji uczniów.
Dyrektor powiedział również, że prowadzone jest ankietowanie uczniów i rodziców na tematy dotyczące zagrożeń
związanych z narkomanią, alkoholizmem, stosowaniem środków psychotropowych.
Wyniki analizy dokumentacji wskazują, iż w szkole prowadzona jest diagnoza zagrożeń, w szczególności w ramach
prowadzonej ewaluacji wewnętrznej w zakresie dotyczącym:
- poczucia bezpieczeństwa uczniów (w roku szkolnym 2010/2011),
- respektowania norm społecznych (w roku szkolnym 2011/2012),
- kształtowania postaw uczniów (w bieżącym roku szkolnym).
Ankietowani rodzice (73) podali w większości (54/69 ważnych odpowiedzi), iż otrzymują informacje na temat
zagrożeń występujących w szkole. W większości stwierdzili, że pozytywne zachowania ich dziecka są dostrzegane
przez nauczycieli (11/73 odpowiedzi "zdecydowanie tak", 51/73 odpowiedzi "raczej tak").

W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań.
Dyrektor w ankiecie podał, że szkoła podejmuje następujące działania w celu zmniejszania zagrożeń
i wzmacniania pożądanych zachowań:
- organizowanie apeli dla uczniów,
- lekcje wychowawcze o tematyce, dotyczącej  zagrożeń, prowadzone przez wychowawców,
- lekcje wychowawcze prowadzone przez pedagoga,
- prowadzenie rozmów indywidualnych, ostrzegawczych i profilaktycznych z uczniami przez dyrektora, pedagoga
szkolnego, wychowawców, nauczycieli,
- objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
- organizowanie pomocy socjalnej,
- szybkie reagowanie pracowników szkoły na zaistniałe problemy,
- organizowanie wspólnych zebrań rodziców, uczniów i nauczycieli w oddziałach, w których pojawiły się problemy,
- przeprowadzanie rozmów z rodzicami w obecności uczniów,
- organizowanie spotkań z policjantem i innymi prelegentami dla rodziców i uczniów,
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- realizowanie programów profilaktycznych organizowanych przez pedagoga, bądź zaproszonych gości,
- organizowanie warsztatów dla uczniów, prowadzonych przez psychologów: „Buntownicy" - dotyczących agresji
i przemocy wśród uczniów”, „Uśpieni”- dotyczących problematyki uzależnień, „Zwyczajni i niezwyczajni” -
dotyczących autoagresji,
- wzmacnianie pozytywnych zachowań i wygaszanie niewłaściwych przez system kar i nagród,
- opracowywanie ulotek na temat zagrożeń,
- omawianie problemów na cotygodniowych zespołach wychowawczych,
- współpraca z policją, sądem, Starostwem Powiatowym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Dyrektor w ankiecie podał również, że problematykę zdiagnozowanych zagrożeń uwzględnia się w planach działań
wychowawczych lub programach profilaktycznych.
W wywiadzie dyrektor uzupełnił swą wypowiedź podając, iż szkoła podejmuje również następujące działania:
- wykonywanie przez uczniów prac plastycznych na temat zagrożeń,
- stosowanie pochwał dyrektora np. za uczciwość, za stawanie w obronie słabszych,
- prowadzenie zeszytu obserwacji uczniów, w których rejestruje się zachowania pozytywne i negatywne,
- udział uczniów w wolontariacie i akcjach charytatywnych,
- organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi.
Ankietowani rodzice wskazali także, iż pozytywne zachowania ich dziecka są chwalone przez nauczycieli (53/70
ważnych wypowiedzi "raczej tak" i 8/70 odpowiedzi "zdecydowanie tak").
Podając przykłady stosowania pochwał przez nauczycieli, rodzice w wywiadzie wskazali: wpisywane pochwał
do dzienniczka uwag, chwalenie dzieci na apelach, otrzymywanie przez uczniów stypendiów naukowych dyrektora
szkoły oraz stypendiów unijnych, jak również nagród książkowych oraz to, że najlepsi absolwenci wpisywani są
do Złotej Księgi. Jak podali rodzice, wszyscy uczniowie w klasie chwaleni są na zebraniach z rodzicami, jeśli
osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, np. z chemii, jak również w konkursach muzycznych,
artystycznych, zawodach sportowych i innych. Powiedzieli także, że uczniowie biorą udział w projektach i najlepsze
projekty są nagradzane. Dodali, że osiągnięcia uczniów prezentowane są w kwartalniku "Gimnazjalnik",
publikowanym w gazecie lokalnej "Dębowieści". Osiągnięcia uczniów prezentowane są także na stronie
internetowej szkoły i w gazecie lokalnej "Głos Ziemi Cieszyńskiej".
Zdaniem większości ankietowanych rodziców, nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów
(36/72 ważnych wypowiedzi "raczej tak" i 27/72 odpowiedzi "zdecydowanie tak") i szybko reagują na ryzykowne
zachowania uczniów (38/70 ważnych wypowiedzi "raczej tak" i 24/70 odpowiedzi "zdecydowanie tak").
Uczestniczący w wywiadzie rodzice stwierdzili, iż nie spotkali się z takimi sytuacjami, w których ich dzieci byłyby
narażone na niewłaściwe zachowania ze strony innych uczniów.
Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie, podobnie jak dyrektor, wskazali, iż w szkole, aby eliminować
niewłaściwe zachowania uczniów i wzmacniać oczekiwane, organizowane są cotygodniowe apele porządkowe,
pogadanki z pedagogiem, spotkania ze specjalistami, psychologiem i policjantem, dyrektor szkoły udziela pochwał
za właściwe zachowania. Pracownicy niepedagogiczni powiedzieli także, że na spotkaniach z dyrektorem, mogą
wyrazić swoje spostrzeżenia na temat zachowań uczniów - jeżeli zauważą niewłaściwe zachowania wśród
uczniów, zwracają im uwagę i przekazują o tym informacje dyrektorowi lub wychowawcy.
Na podstawie analizy dokumentów szkoły można stwierdzić, że działania profilaktyczne i wychowawcze są
prowadzone w ramach realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki. W Programie
Wychowawczym szkoły, cele główne zapisane są następująco:
"Wspieramy wszechstronny rozwój osobowy uczniów w aspekcie intelektualnym, psychicznym, estetycznym,
społecznym i duchowym"
oraz
"Kształtujemy postawy związane z życiem w społeczeństwie".
Cele te poprzedzają - jako motto - słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:
"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się być coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał [...]. Umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich".
Działania profilaktyczne zapisane w Szkolnym Programie Profilaktyki to:
- psychoedukacja w zakresie zdrowia,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych,
- przeciwdziałanie przemocy i agresji,
- profilaktyka w zakresie używania środków psychoaktywnych,
- profilaktyka w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych.
Program Wychowawczy zawiera działania w zakresie
- wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w aspekcie intelektualnym, psychicznym, estetycznym,
społecznym, zdrowotnym i duchowym,
- kształtowania postaw związanych z życiem w społeczeństwie.
Szkoła posiada również Harmonogram Działań Wychowawczych.
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Podczas obserwacji szkoły nie zaobserwowano niepożądanych zachowań uczniów, tak werbalnych, jak
i niewerbalnych.

W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. 
Potwierdzają to wypowiedzi dyrektora i nauczycieli w wywiadach. Nauczyciele i dyrektor podali, że w szkole
dokonuje się analizy działań, podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań
poprzez:
- obserwacje prowadzone przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego pod kątem zagrożeń, rozmowy
z uczniami i rodzicami na temat zagrożeń,
- pozyskiwanie informacji z zewnątrz, ze środowiska na temat zachowań uczniów poza szkołą,
- prowadzenie ankietowania uczniów na temat zjawiska fali i podejmowanie działań,
- badania socjometryczne prowadzone przez wychowawców przy współudziale pedagoga szkolnego,
- badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego,
- badania prowadzone w ramach ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagania: "Respektowanie norm
społecznych",
- monitoring frekwencji, analizowany podczas pracy zespołów wychowawczych,
- analizę realizacji programów: wychowawczego i profilaktyki, wprowadzanie modyfikacji, analizowanie planów
działań wychowawcy klasy.
Dyrektor w wywiadzie ponadto podał, iż działania podejmowane dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania
właściwych zachowań omawiane są i analizowane na spotkaniach zespołu wychowawczego i na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej.

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. 
Tak dyrektor, jak i nauczyciele w wywiadach wskazali, iż w ramach podejmowanych modyfikacji działań, mających
na celu dla eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań wprowadzono:
- zmianę regulaminu oceniania zachowania,
- zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących,
- wprowadzenie dyżurów pracowników niepedagogicznych,
- organizowanie spotkań z policją i sędziami, z psychologami,
- szkolenia nauczycieli, prowadzone w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- organizowanie apeli porządkowym, poświęconych stosowaniu używek, w tym dopalaczy, leków, alkoholu,
papierosów, narkotyków,
- szkolenie całej społeczności szkolnej w zakresie ewakuacji budynku,
- apel "wzorowy gimnazjalista",
- zorganizowanie spotkania z psychologiem dotyczącym tematyki samookaleczeń,
- ścisła współpraca z rodzicami.
Dodatkowo, nauczyciele podali wprowadzenie zmian w programach wychowawczych i profilaktyki, dotyczących
zagrożeń związanych z Internetem, korzystaniem z portali społecznościowych, ściąganiem nielegalnie plików.
Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę, iż uczniowie szkoły uczestniczą w programach
profilaktycznych w formie teatrów profilaktycznych i koncertów, kampaniach ogólnopolskich "Postaw na rodzinę"
i "Narkotyki - to nas nie kręci", biorą udział w lekcjach wychowawczych z pedagogiem szkolnym, na których
wykorzystywane są filmy profilaktyczne na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków. Uczniowie II klas
uczestniczą w wyjazdach do Sądu Rejonowego i tam w trakcie spotkań poznają pracę sądu i prowadzą symulację
rozpraw. Partnerzy ponadto powiedzieli, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w wyjazdach i prezentują
wysoką kulturę osobistą. Dodali, że w szkole kultywuje się pamięć polskich żołnierzy Armii Krajowej -
Cichociemnych. Dwa lata temu w gminie i szkole obchodzona była uroczystość 70 - tej rocznicy pierwszego zrzutu
Cichociemnych na teren Gminy.

Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. 
Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli (19), podejmowane przez nauczycieli działania wychowawcze
uwzględniają inicjatywy i opinie uczniów. W wywiadzie, nauczyciele jako przykłady uwzględnionych inicjatyw
uczniów i modyfikacji działań wychowawczych, podali: organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, z policją,
spotkań w Sądzie Rejonowym, konsultacje na temat "Kodeksu Kulturalnego Gimnazjalisty". Wskazali także
przykład uwzględnienia braku akceptacji przez uczniów mundurków oraz to, że został opracowany i zaopiniowany
przez Samorząd Uczniowski "wizerunek ucznia", zawierający zapisy dotyczące m.in. uczniowskiego stroju.
Dyrektor podał w ankiecie podobne przykłady i ponadto wskazał: zorganizowanie z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych spotkania z wicemistrzem olimpijskim Paraolimpiady i prezesem Stowarzyszenia Osób
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Chorych na SM oraz przeprowadzenie konkursu „Mistrz dobrych manier”.
Przedstawiciele uczniów w wywiadzie, jako przykłady realizowanych pomysłów uczniów, dotyczących zasad
postępowania, praw i obowiązków, podali:
- decyzję o zrezygnowaniu z noszenia mundurków,
- możliwość wyrażenia opinii przez uczniów na temat zapisów w Kodeksie Praw i Obowiązków,
- możliwość rozmowy na wybrane przez uczniów tematy na godzinie z wychowawcą,
- funkcjonowanie zasady losowania codziennie "szczęśliwego numerka",
- funkcjonowanie radiowęzła, prowadzonego przez uczniów III klasy,
- wolontariat na rzecz pomocy w nauce uczniom szkoły podstawowej.

Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. 
Nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że uczniowie w szkole czują się bezpiecznie i wiedzą, jakie są zasady
i normy obowiązujące w szkole oraz to, że zasady te są przestrzegane przez większość uczniów. Stwierdzili,
że dążą do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań i podali przykład ucznia, który stwarzał
zagrożenia, ale kiedy zaczął uczestniczyć w zajęciach muzycznych i odkrył swój talent gry na gitarze - zmienił się
całkowicie na korzyść. Nauczyciele wskazali również, że zmniejszyła się liczba wagarów, a praktycznie zostały
wyeliminowane, jak również to, iż jest zauważalna wyższa dyscyplina wśród uczniów. Odpowiadając na pytanie,
jakie niepożądane zachowania uczniów zdarzają się w szkole, nauczyciele stwierdzili, iż są to sporadyczne
przejawy agresji słownej (wulgaryzmy, przezywania, obgadywania, wyśmiewania), natomiast nie występuje
przemoc fizyczna wśród uczniów, nie występuje palenie papierosów i stosowanie używek.
Na pytanie, czy w tym lub poprzednim roku szkolnym zostały wymierzone kary statutowe, dyrektor w ankiecie
podał, że zostały wymierzone kary upomnienia, nagany dyrektora i przeniesienie do innego oddziału.
Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie stwierdzili, że w szkole od uczniów oczekuje się kultury osobistej,
szacunku dla innych, życzliwości, pomocy wzajemnej, form grzeczności, tolerancji, niekłamania, utrzymywania
porządku, szacunku do jedzenia, poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności, pozytywnego stosunku
do nauki, zaangażowania w sprawy szkoły. Uczniom nie wolno, jak podali pracownicy niepedagogiczni, wychodzić
indywidualnie ze szkoły bez powiadomienia i zgody personelu szkoły, niszczyć mienia szkolnego, używać
wulgaryzmów, stosować używek, palić papierosów, oszukiwać. Uczniowie nie mogą ubierać się ekstrawagancko,
obowiązuje ich zmiana obuwia, podczas akademii wymagany jest strój galowy. Uczniom nie wolno używać
telefonów komórkowych w szkole, przebywać w salach podczas przerw, przechodzić do pomieszczeń szkoły
podstawowej.
Zdaniem pracowników niepedagogicznych uczniowie respektują zasady bezpiecznego zachowania w szkole.
Pracownikom niepedagogicznym podoba się w zachowaniu uczniów szkoły to, że uczniowie są życzliwi, kulturalni,
pomocni, radośni, uśmiechnięci, chętnie służą pomocą, okazują szacunek starszym, są uprzejmi, tolerancyjni. Jak
stwierdzili, uczniowie Gimnazjum chętni są do pomocy np. w przygotowaniu akademii, egzaminu gimnazjalnego,
biorą udział w akcjach charytatywnych, np. "Góra Grosza", "Pomocna Dłoń", akcjach Caritas, pomocy dla dzieci
w Peru, w akcjach ekologicznych - zbieranie nakrętek, puszek, baterii. Dodali, że jeśli spotka się ucznia Gimnazjum
poza szkołą, każdy ukłoni się. Podając przykłady niewłaściwych zachowań, stwierdzili, że uczniowie sporadycznie
wobec siebie używają nieodpowiednich słów, a czasami występują przepychanki w czasie przerw.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

Podstawowym założeniem wspólnie opracowanej koncepcji pracy szkoły jest stworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Koncepcja została
przyjęta do realizacji przez całą społeczność szkolną, jest analizowana i modyfikowana z uwzględnieniem
potrzeb uczniów.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły. 
Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły, co potwierdzają nauczyciele, dyrektor
i pracownicy niepedagogiczni w czasie wywiadu. Zdaniem dyrektora, udzielonym w czasie wywiadu w szkole
funkcjonuje opracowana koncepcja pracy szkoły. Najważniejsze jej założenia to:

- osiąganie wysokich efektów kształcenia (uzyskanie jak najlepszych wyników w nauce,wyników z egzaminów
zewnętrznych, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych),
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
- budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę,
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
- rozwijanie współpracy ze szkołami z zagranicy.

Nauczyciele w czasie wywiadu potwierdzają wypowiedź dyrektora, dodając, że koncepcja pracy szkoły znajduje się
w dokumentacji pracy szkoły. Jest także wyeksponowana na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.
Pracownicy niepedagogiczni w czasie wywiadu stwierdzają, że szkoła w ramach współpracy międzynarodowej,
umożliwia uczniom wyjazdy za granicę. Uczniowie są otwarci na świat i doskonalą języki. W szkole zwraca się
uwagę na: uczciwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, kształtowanie postaw patriotyzmu
i promowanie zdrowego stylu życia. Promuje się także uczestnictwo w akcjach: "Szczęśliwa Rodzina”, "Ochrony
środowiska" (zbieranie puszek nakrętek, baterii, kasztanów i żołędzi dla zwierząt ze schroniska). Szkoła uczy
również tolerancji religijnej. Zdaniem pracowników niepedagogicznych te wartości są ważne dla osób pracujących
w szkole.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną.
Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta wspólnie przez Radę Pedagogiczną, co potwierdzają
wszyscy ankietowani nauczyciele podając, że czują się jej współautorami.

Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły.
Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły, co potwierdzają w czasie wywiadu nauczyciele
i rodzice. Zdaniem nauczycieli wyrażonym w czasie wywiadu najważniejsze działania szkoły, które realizują
założenia koncepcji pracy szkoły to:

- coroczne wyjazdy uczniów za granicę (do: Estonii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii),
- systematyczne kształtowanie postaw uczniów poprzez organizowane: akademie, apele , wycieczki, ogniska,
kuligi, "Dzień otwarty szkoły", spartakiady, koncerty i projekty edukacyjne,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez założenie całodobowego monitoringu, pełnienie dyżurów
nauczycielskich, organizację spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego i służby
zdrowia,
- systematyczna analiza: wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych, badań kompetencji uczniów
klas II na "półmetku", testów diagnostycznych w zakresie kompetencji językowych i matematycznych, coroczna
analiza Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Działalność szkoły (opisana w Koncepcji pracy szkoły) jest systematycznie promowana poprzez:

- wkładkę "Gimnazjalnik" w lokalnej gazetce "Dębowieści" (opisującą wydarzenia z życia szkoły i osiągnięcia
uczniów),
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- stronę internetową szkoły,
- organizację "Dnia otwartego",
- realizację Projektu edukacyjnego "Promocja szkoły" (2010/11),
- współpracę nauczycieli przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych.

Ankietowany dyrektor szkoły uważa, że najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły, to:

- osiąganie wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych oraz
uzyskanie jak najlepszych wyników w nauce,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
- budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę,
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
- współpraca ze szkołami z zagranicy.

W czasie wywiadu dyrektor dodaje, że najważniejsze działania realizujące koncepcję pracy szkoły to:

- analiza wyników z egzaminów zewnętrznych w celu podniesienia efektów kształcenia,
- przeprowadzanie i analizowanie próbnych egzaminów w klasie III,
- badanie i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasie drugiej "po półmetku",
- badanie wyników z poszczególnych przedmiotów,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych przygotowujących uczniów m.in. do konkursów
przedmiotowych, zajęć sportowych,
- organizowanie konsultacji przedmiotowych,
- objęcie uczniów  pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
- dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,
- organizowanie nauczania indywidualnego,
- organizowanie wycieczek naukowych,
- cotygodniowe spotkania zespołu wychowawczego,
- organizowanie akademii z okazji świat państwowych i apeli tematycznych
- powoływanie Pocztu Sztandarowego ("Chorążego i dwóch Asystów"),
- organizacja spotkań z kombatantami,
- współorganizowanie obchodów 70 rocznicy "Zrzutu Cichociemnych",
- spotkania ze sławnymi ludźmi i z osobami niepełnosprawnymi,
- zbiórki surowców wtórnych i żywności dla zwierzyny leśnej,
- organizacja zajęć psychoedukacyjnych z elementami profilaktyki,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom (monitoring wizyjny, domofon, dyżury nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, opracowanie: „BHP dla uczniów", regulaminów: dyżurów nauczycieli, wycieczek,
usprawiedliwienia nieobecności uczniów oraz procedur postępowania  w szkole,
- przeprowadzenia próbnej ewakuacji w szkole,
- dokonywanie okresowych przeglądów szkoły pod względem bhp, przeglądów: gazowych, kominowych, gaśnic
i hydrantów,
- redagowanie wkładki  „Gimnazjalnik”do gazety lokalnej „Dębowieści”,
- prowadzenie strony internetowej szkoły,
- przygotowanie młodzieży do udziału: w "Dożynkach Gminnych", "Kiermaszu Bożonarodzeniowym", "Koncercie
Kolęd i Pieśni Pasyjnych", "Wigilii dla Emerytów", "Kolędowaniu dla Radnych Gminy Dębowiec",
- organizacja konsultacji indywidualnych dla rodziców,
- współorganizowanie z Radą Rodziców karnawałowych bali gimnazjalnych,
- współpraca ze szkołami z zagranicą w ramach wdrożonych projektów i programów,
- realizacja dwuletniego projektu „Budowanie mostów wielokulturowej Europy” (Turcja, Wielka Brytania, Szwecja,
Polska).

Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła współpracuje ze szkołami z zagranicy. W roku szkolnym 2009/2010
uczniowie szkoły wyjechali do szkół partnerskich w: Turcji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W roku szkolnym 2011/2012
w ramach projektu „Młodzież w działaniu” uczniowie wyjechali do Estonii, gdzie współpracowali ze szkołami
z Estonii i z Hiszpanii. W roku 2012/2013 szkoła brała ponownie udział w projekcie „Młodzież w działaniu”i
uczniowie wyjechali do Holandii i Rumunii. Szkoła uczestniczyła także w projektach: "Współpraca międzykulturowa
oraz dzielenie się tłem historycznym krajów partnerskich" i „Wyjazdy indywidualne uczniów”. Trzech uczniów
uczęszczało do szkół w Szwecji. Rodzice w czasie wywiadu dodają, że w szkole prowadzi się działania
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wzmacniające promowane wartości, takie jak: opieka nad pomnikami poległych żołnierzy, udział w obchodach
Cichociemnych. Ponadto w szkole dostrzega się i nagradza właściwe postawy uczniów oraz zwraca się uwagę
na schludny ubiór ucznia i na kulturę jego języka. Rodzice podkreślają, że w szkole organizowane są także
spotkania z niepełnosprawnymi osobami, ucząc uczniów wobec nich tolerancji.

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana.
Zdaniem ankietowanych nauczycieli i dyrektora szkoły koncepcja pracy jest analizowana. Dyrektor szkoły w czasie
wywiadu podaje, że koncepcja pracy szkoły corocznie jest analizowana. Z analizy koncepcji pracy szkoły wynika,
że jej założenia są adekwatne do istniejących potrzeb. Jego zdaniem Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie
uczestniczą w analizie koncepcji pracy szkoły. Wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że uczestniczyli
w pracach nad analizą lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły. Ich zdaniem koncepcja pracy szkoły jest
analizowana na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wszyscy ankietowani nauczyciele uczestniczyli w pracach
nad analizą lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły.

Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz.
Modyfikacje pracy szkoły są wynikiem analiz, co potwierdzają w czasie wywiadu dyrektor szkoły i nauczyciele.
Zdaniem dyrektora dokonywane modyfikacje wynikają z aktualnych potrzeb i priorytetów Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Kuratora Oświaty. Nauczyciele w czasie wywiadu dodają, że przez ostatnie dwa lata szkoła
realizuje działania zgodnie z założeniami koncepcji pracy szkoły.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich.
Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich, co potwierdzają
w czasie wywiadu dyrektor i uczniowie. Zdaniem dyrektora uczniowie szkoły zapoznawani są z koncepcją pracy
poprzez stronę internetową, na lekcjach z wychowawcą klasy, a także jest ona wyeksponowana w gablocie
na korytarzu szkolnym. Uczniowie w czasie wywiadu podają, że w szkole zwraca się uwagę na: kulturę słowa,
atmosferę panującą w szkole i właściwe relacje między nauczycielami, a uczniami, na akceptację każdego ucznia
oraz na integrację zespołów klasowych (ogniska klasowe). Ponadto dba się, aby lekcje były ciekawsze dla
uczniów, by wykorzystywano na nich sprzęt multimedialny, komputery, tablice interaktywne. Szkołę wyróżnia
rodzinna atmosfera, promuje ona współpracę ze szkołami z zagranicy, otwarte postawy na innych ludzi i udzielanie
im pomocy. 

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich.
Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich, co potwierdzają
w czasie wywiadu rodzice i dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły podaje, że rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy
szkoły na:

- zebraniach rodziców klas pierwszych z dyrektorem,
- zebraniach klasowych z wychowawcą,
- zebraniach Rady Rodziców.

Ponadto z jej założeniami mogą się zapoznać także poprzez stronę internetową szkoły oraz poprzez jej ekspozycję
w gablocie szkolnej. Rodzice w czasie wywiadu dodają, że w szkole promuje się takie wartości jak: uczciwość,
patriotyzm, wysoka kultura osobista i moralna, tolerancja wobec innych, szacunek, życzliwość i odpowiedzialność.
Rodzice wyrażają poglądy w tym zakresie na: zebraniach rodziców z wychowawcami klas, spotkaniach Rady
Rodziców z dyrektorem i na spotkaniach rodziców z pedagogiem szkolnym. Ich zdaniem kierunki pracy szkoły są
odpowiednie. Uzyskiwanie wyników z egzaminów zewnętrznych i efektów kształcenia w pozostałych klasach,
kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią,
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, wymiany zagraniczne, potwierdzają prawidłowość
kierunków pracy szkoły zgodnych z założeniami jej koncepcji pracy. 

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

Wyposażenie szkoły w nowoczesną bazę dydaktyczną, systematyczna modyfikacja bogatej oferty
edukacyjnej, stwarza warunki do optymalnego rozwoju uczniów.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową.
Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, co potwierdzają ankietowany dyrektor i nauczyciele
w czasie wywiadu. Zdaniem ankietowanego dyrektora w realizacji podstawy programowej zwraca się uwagę na:

- cele ogólne,
- treści szczegółowe,
- kompetencje kluczowe,
- zalecane warunki realizacji podstawy programowej.

W czasie obserwacji zajęć wszyscy nauczyciele realizowali podstawę programową.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów.
Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów, zdaniem ankietowanych uczniów, ich rodziców i nauczycieli
wyrażonym w wywiadzie. Nauczyciele w czasie wywiadu podają, ze najważniejsze działania szkoły z punktu
widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów to:

- organizacja różnorodnych zajęć edukacyjnych (koła przedmiotowe, zajęcia ceramiczne, zespół wokalno-
instrumentalny, koła: sportowe, PCK,  europejskie, BRD),
- działania profilaktyczne i wdrożenie programów prozdrowotnych ("Szanuj zdrowie, ratuj życie" ,"Od dziewczynki
do kobiety", "Trzymaj formę", "Jak żyć z ludźmi ?", "Sześć kroków do nałogu", "Godność osoby niepełnosprawnej
ze stwardnieniem rozsianym").

Ponadto  wdrożono:

- projekty: "Projekt edukacyjny o tematyce prozdrowotnej", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Kampanię
profilaktyczną - Postaw na rodzinę", "Bezpieczna szkoła" i "Kulturalny gimnazjalista",
- liczne akcje charytatywne, między innymi: "Góra grosza", "Pełna miska dla schroniska", "I Ty możesz zostać
świętym Mikołajem", „I Ty zrób prezent pod choinkę", "Wszystkie kolory świata", akcja misyjna – "Dzieciom
z Peru", "Komórka na rzecz potrzebujących" , "Akcja zużytych baterii", "Adopcja na odległość", "Koncert na rzecz
budowy Hospicjum w Bielsku – Białej".

Zdaniem nauczycieli, wyrażonym w czasie wywiadu, potrzeby edukacyjne uczniów to:

- dostosowanie potrzeb edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
- indywidualizacja procesu nauczania,
- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów,
- pomoc socjalna dla uczniów,
- organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych , korekcyjno- kompensacyjnych, konsultacje indywidualne dla
uczniów,
- opracowywanie programów naprawczych dla uczniów z trudnościami w nauce.

Zdaniem rodziców, udzielonym w czasie wywiadu, potrzeby edukacyjne ich dzieci to:

- uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych,
- stała motywacja i pomoc w nauce,
- organizacja dla uczniów konkursów,
- organizacja dodatkowych  zajęć z języków obcych,
- edukacja w zakresie metod uczenia się i edukacji seksualnej,
- przekazywanie wiedzy informatycznej i  muzycznej,
- organizacja dodatkowych  konsultacji przedmiotowych,
- rozwijanie zainteresowań uczniów.
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67 z 73 ankietowanych rodziców uważa, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci. Nie potwierdza tego
4 z 73 objętych badaniem rodziców. Ankietowani uczniowie podają, że chcą nauczyć się w szkole:

- odpowiedzialności, samodzielności, współpracy z innymi, właściwego zachowania się, rozwiązywania problemów,
umiejętności dobrych relacji z ludźmi w grupie i w społeczeństwie, poprawnie się wypowiadać,
- przedmiotów szkolnych które sprawiają im trudności, języków obcych,przyrody, biologii, geografii, historii
i matematyki,
- umiejętności fizycznych, gier sportowych, grać na instrumentach muzycznych, rysować i malować, wiedzy
przydatnej w życiu,
- wiedzy z zakresu ich zainteresowań,
- osiągać sukcesy, jak być kreatywnym i jak być optymistą, jak rozwijać wyobraźnię i logiczne myślenie,
- jak funkcjonować w środowisku,
- jak znaleźć pracę, gdzie szukać pomocy, jak się bronić i  jak się usamodzielnić,
- jak zbudować w sobie motywację do nauki i jak efektywnie się uczyć, jak słuchać innych i jak pomagać innym,
- jaki kierunek nauki wybrać w przyszłości, by  dobrze ułożyć sobie życie.

Zdaniem 38 z 49 ankietowanych uczniów szkoła umożliwia im nauczenia się tych najważniejszych dla nich rzeczy.
Nie uważa tak 11 z 49 objętych badaniem uczniów.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. 
Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, co potwierdzają nauczyciele
i partnerzy oraz samorząd w czasie wywiadu oraz ankietowany dyrektor. Nauczyciele w czasie wywiadu podają,
że szkoła kształtuje u uczniów następujące kompetencje potrzebne na rynku pracy:

- umiejętność pracy zespołowej,
- posługiwanie się technologią informatyczną,
- komunikację w języku ojczystym i w językach obcych,
- kształtowanie u uczniów: kreatywności, przedsiębiorczości, punktualności, uczciwości, kultury osobistej
i zdobywanie uprawnień na motorower.

Wypowiedzi nauczycieli potwierdza dyrektor w czasie wywiadu. Dodaje, że szkoła uczy myślenia matematycznego
i naukowego, wysokiej kultury osobistej, wysokiego poczucia wartości, kreatywności i przedsiębiorczości. Partnerzy
i samorząd w czasie wywiadu stwierdzają, że szkoła rozwija umiejętności przydatne uczniom w życiu takie jak:
komunikację w językach obcych: język angielski i język niemiecki. Uczy także nauk matematyczno -
przyrodniczych. Szkoła ma dużą liczbę finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych z geografii, matematyki
i języka angielskiego.Absolwenci szkoły nie mają problemów w nauce w szkołach wyższego typu. Uczniowie biorą
udział w projektach unijnych: "Młodzież kształci kompetencje językowe i społeczne". Uczniowie redagują wkładkę
"Gimnazjalnik" do lokalnego czasopisma "Dębowieści". Akcje charytatywne, w których uczestniczą, uczą ich
przedsiębiorczości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczestniczą także w akcjach lokalnych
("Spartakiada sołectw", "Dożynki").

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana.
Zdaniem dyrektora szkoły i nauczycieli wyrażonym w czasie wywiadu realizacja podstawy programowej jest
monitorowana. Według dyrektora, szkoła systematycznie monitoruje realizację podstawy programowej. Na bieżąco
odbywa się:

- kontrola i analiza planów wynikowych i rozkładów materiałów,
- kontrola zapisów o stanie realizacji podstawy programowej  w dziennikach lekcyjnych,
- analiza sprawozdań z realizacji podstawy programowej,
- kontrola realizacji podstawy programowej w czasie obserwacji zajęć,
- monitorowanie realizacji obowiązkowej liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w ciągu roku szkolnego i
ciągu cyklu edukacyjnego.

Nauczyciele w czasie wywiadu stwierdzili, że monitorują realizację podstawy programowej. Godziny realizacji
podstawy programowej są numerowane, opracowane sprawozdania z realizacji podstawy programowej
przedkładają dyrekcji. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że realizacja podstawy programowej odbywa się
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów.
Oferta edukacyjna jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów, co potwierdzają
ankietowani nauczyciele, uczniowie, dyrektor szkoły i partnerzy oraz samorząd w czasie wywiadu.Zdaniem
dyrektora w ostatnim roku szkolnym w ofercie szkoły zostały wprowadzone następujące zmiany, które umożliwiły
uczniom pełniejszy rozwój:

- w szkolnym planie nauczania wprowadzono dodatkowo  godzinę z matematyki w klasie trzeciej,
- zmodyfikowano podział klas na grupy językowe,
- nawiązano współpracę międzynarodową ze szkołami z zagranicy (Francją, Hiszpanią, Węgrami, Włochami,
Estonią, Holandią, Rumunią ), udział szkoły w projektach: „Młodzież w działaniu”, "Idea wolontariatu w odległych
rejonach", "Współpraca międzykulturowa oraz dzielenie się tłem historycznym krajów partnerskich",
- wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych,
- wprowadzono zajęcia  sportowe: taniec i narciarstwo biegowe,
- integrowano młodzież poprzez organizowanie ognisk, kuligów klasowych,
- umożliwiono uczniom uczęszczanie na konsultacje ze wszystkich przedmiotów,
- przyznano uczniom stypendia Jana Pawła II Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
- udział uczniów w pierwszej edycji konkursów informatycznych „Edytor” oraz w konkursie informatycznym „Baltie”.

Partnerzy i samorząd w wywiadzie stwierdzają, że we współpracy ze szkołą podstawową, klasyfikuje się uczniów
do grup językowych, przed naborem do klas gimnazjum. Od 6 lat uczniowie wyjeżdżają za granicę, nabywają
umiejętności językowe. Dwa lata temu uczniowie wyjechali za granicę na 3 miesiące, ucząc się w szkole za
granicą. Według ich opinii w szkole odbywają się także zajęcia indywidualne dla uczniów uzdolnionych
i wymagających wsparcia w nauce. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania: muzyczne,
sportowe i ceramiczne. Zdaniem 54 z 73 ankietowanych rodziców, szkoła pomaga rozwijać aspiracje
i zainteresowania uczniów. Potwierdza to 36 z 49 ankietowanych uczniów. Odmiennego zdania jest 24 z 73
objętych badaniem rodziców i 13 z 49 ankietowanych uczniów.

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.
Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, co potwierdzają nauczyciele w czasie wywiadu
i ankietowany dyrektor szkoły. Zdaniem dyrektora szkoły przykłady rozwiązań programowych lub działań
edukacyjnych, które uważa za nowatorskie to:

- zorganizowanie 3 uczniom klasy trzeciej wyjazdu na trzy miesiące do Szwecji i realizacja przez nich programu
nauczania obowiązującego w  gimnazjum,
- nawiązanie kontaktów z nauczycielami z zagranicy, zapoznanie się z kulturą ich narodów i zwyczajami danego
kraju,
- doskonalenie umiejętności językowych poprzez wizyty  uczniów ze szkół partnerskich, 
- wprowadzenie zajęć z ceramiki,  rozwój zdolności manualnych,
- funkcjonowanie zespołu muzycznego, doskonalenie gry na instrumentach i współdziałanie w zespole,
- narciarstwo biegowe na zajęciach wychowania fizycznego,
- zorganizowanie „żywej lekcji historii”, pokaz historyczny dotyczący epoki Średniowiecza,
- wyjazdy do Sądu Rejonowego w Cieszynie - edukacja prawna.

Nauczyciele w czasie wywiadu dodają, że nowatorstwem są działania artystyczno – ekumeniczne nauczycieli
i uczniów szkoły (Ekumeniczny koncert kolęd - działalność chóru uczniów i chóru nauczycieli).

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Procesy edukacyjne realizowane w szkole umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Stosowanie
zróżnicowanych metod wspierania i motywowania uczniów w proces uczenia się, przy wykorzystaniu
nowoczesnej bazy dydaktycznej, sprzyja osiąganiu sukcesów. Wykorzystywanie wniosków z monitoringu
w planowaniu procesów edukacyjnych sprzyja ich doskonaleniu.

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, co potwierdzają
ankietowani nauczyciele i dyrektor szkoły. Zdaniem ankietowanych nauczycieli, zalecane warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej, które są stosowane to:

- stosowanie metod aktywizujących, wdrożenie projektu edukacyjnego i organizowanie wycieczek edukacyjnych,
- współpraca szkoły z instytucjami środowiska lokalnego, zachęcenie do uczestnictwa w kulturze,
- współpraca z instytucjami lokalnymi w kształtowaniu u uczniów postaw obywatelskich i społecznych,
- dążenie do rozwijania twórczego myślenia, zachęcenie do uczestnictwa w kulturze, 
- zachęcenie do uczestnictwa w kulturze, współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi.
- współpraca międzynarodowa.

Wypowiedzi nauczycieli potwierdza ankietowany dyrektor szkoły.

Procesy edukacyjne są planowane.
Procesy edukacyjne są planowane, co potwierdzają ankietowani nauczyciele i dyrektor w czasie wywiadu.
Wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do swojego
przedmiotu uwzględniają:

- potrzeby uczniów,
- liczebność klas,
- możliwości uczniów,
- organizację roku szkolnego,
- czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści.

Dyrektor szkoły w czasie wywiadu podaje, że procesy edukacyjne to praca zespołowa dyrektora i wszystkich
nauczycieli poszczególnych zespołów funkcjonujących w szkole. Podczas planowania pracy szkoły, uwzględnia się
wnioski z nadzoru pedagogicznego, z ewaluacji wewnętrznych, ze sprawozdań składanych przez wszystkie
zespoły nauczycielskie. Są też brane pod uwagę sugestie uczniów i rodziców. Zadania nauczycieli w zespołach to:

- opracowanie koncepcji pracy szkoły (planu pracy szkoły na dany rok szkolny i wewnętrznej ewaluacji)
z uwzględnieniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
- planowanie zadań do planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora (z uwzględnieniem wniosków ze
sprawowanego nadzoru z poprzedniego roku),
- opracowanie planów wynikowych i rozkładu nauczania w cyklu trzyletnim,
- wprowadzanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania,
- wybór programów nauczania, oferty zajęć pozalekcyjnych,
-  modyfikowanie zadań Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego,
 - planowanie działań profilaktyczno-wychowawczych przez pedagoga i zespół wychowawczy na dany rok szkolny,
- planowanie szkoleń zewnętrznych i szkoleń w ramach WDN,
- planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- planowanie kontaktów ze szkołami poza granicami kraju,
- zaplanowanie konkursów przedmiotowych i innych,
- umożliwianie wyboru zajęć artystycznych przez uczniów,
- umożliwianie uczniom uczęszczania na religię według wyznań,
- analizowanie wyników z egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych oraz przygotowywanie arkuszy próbnych
egzaminów.

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.
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Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się, co potwierdzają ankietowani uczniowie.38 z 49
ankietowanych uczniów klas II stwierdza, że są zmęczeni z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia, w tym:
"kilka razy w tygodniu" - 20/49 i "raz w tygodniu" - 14/49, 25 z 64 ankietowanych uczniów klas III stwierdza,
że czują się zmęczeni z powodu liczby zajęć w szkole. Nie potwierdza tego 39 z 64 objętych badaniem. Z analizy
dokumentacji pracy szkoły, wynika, że liczba godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów jest rozłożona
równomiernie na poszczególne dni tygodnia. Uczniowie mają średnio po 6, 7 lekcji w ciągu dnia. Tylko w trzech
oddziałach jest raz w tygodniu ósma lekcja (wychowania fizycznego i religii). Uzasadnieniem tego jest to, że sala
gimnastyczna jest udostępniana szkole podstawowej i utrudnienia podziału religii według wyznań. Tygodniowy
rozkład zajęć umieszczony jest: na tablicy ogłoszeń, w dziennikach lekcyjnych, w sekretariacie, na tablicy w pokoju
nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły. Przedmioty wymagające większego wysiłku intelektualnego są
oddzielone takimi zajęciami jak: wychowaniem fizycznym, godziną wychowawczą, plastyką i muzyką. W szkole jest
jednozmianowość, codziennie nauka rozpoczyna się we wszystkich oddziałach o godz. 8.00. Lekcje
z wychowawcą klas odbywają się o tej samej godzinie we wszystkich oddziałach, co umożliwia bardzo dobrą
organizację życia szkoły m.in. organizowanie apeli, akademii, różnych spotkań itp. i skuteczność oddziaływań
wychowawczych.

Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się.
Zdaniem ankietowanych uczniów i nauczycieli stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się.
Wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że stosują metody pracy sprzyjające uczeniu się: metody aktywizujące,
projekty edukacyjne (wymiany międzynarodowe) i wycieczki. 18 z 19 objętych badaniem nauczycieli podaje,
że uczniowie kilka razy w roku mają okazję pracować metodą projektu na zajęciach. Wszyscy ankietowani
nauczyciele stwierdzają, że na wybór przez nich metod pracy z uczniami mają wpływ:

- cele zajęć,
- treści zajęć,
- możliwości uczniów,
- potrzeby uczniów.

Ponadto 18 z 19 objętych badaniem nauczycieli podaje, że dobierając metody pracy na zajęciach, biorą także
pod uwagę: liczbę uczniów, dostęp do pomocy i inicjatywy uczniów, a 17 z 19 uwzględnia także miejsce realizacji
zajęć. 43 z 49 ankietowanych uczniów klas II podaje, że praca w grupach odbywa się tylko na niektórych zajęciach,
a 6 z 49 ankietowanych stwierdza, że na większości zajęć. 13 z 49 objętych badaniem uczniów klas II podaje,
że rozwiązują na zajęciach problemy sformułowane przez nauczycieli lub uczniów. 33 z 49 ankietowanych uczniów
stwierdza, ze bywa to na niektórych zajęciach. 29 z 64 objętych badaniem uczniów klas III podaje, że w dniu
badania pracowali na zajęciach w grupach, a 35 z 64 objętych badaniem stwierdza, że na żadnych zajęciach nie
pracowali w grupach. 51 z 64 badanych uczniów stwierdza, ze w dniu badania mieli możliwość postawienia pytania
i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub w grupie. Ankietowani uczniowie klas III podają, że w dniu
badania na zajęciach były wykorzystane: projektor (46/64), komputer (31/64), internet (18/64), tablica
interaktywna (9/64). 37 z 64 ankietowanych uczniów klas III w dniu badania podaje, że ucząc się "czuli się
zaciekawieni", nie potwierdza tego 26 z 64 badanych. Według ich opinii wyrażonej w ankiecie w dniu badania,
aktywnie uczestniczyli w zajęciach (43/64). Nie potwierdza tego 21 z 64 objętych badaniem uczniów. 24 z 64
ankietowanych uczniów podaje, że w dniu badania ktoś pomógł im zastanowić się czego nauczyli się, nie
potwierdza tego 38 z 64 badanych.W czasie obserwacji wszystkich zaplanowanych zajęć stwierdzono,
że nauczyciele stwarzają uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań. Na dwóch obserwowanych
zajęciach nauczyciele stwarzali uczniom sytuacje, w których mogli rozwiązywać problemy.Na wszystkich
obserwowanych zajęciach nauczyciele stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań, odwołując
się do doświadczeń uczniów (5/6) i dobierając zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych grup uczniów.
Szkoła posiada możliwości do korzystania z technologii informatyczno - komunikacyjnych w pracy uczniów
i nauczycieli. Posiada pracownię informatyczną z 15 stanowiskami komputerowymi (w tym 10 „Macintoshów”)
z siecią internetową przewodową. Gimnazjum posiada także sieć bezprzewodową dostępną w każdej sali lekcyjnej,
a nauczyciele w pracy z uczniami mogą korzystać z 3 laptopów z centrum multimedialnego z biblioteki szkolnej
i biblioteki gminnej. W komputerach znajdują się kamery wizyjne, służące do przeprowadzania wideokonferencji,
prezentacji multimedialnych i wymiany informacji. Szkoła posiada również stronę internetową, a także uczestniczy
w rekrutacji elektronicznej uczniów klas III. Uczniowie, którzy wcześniej zakończyli zadania, mają możliwość
sprawdzenia poprawności wykonania zadań z przygotowanymi materiałami, mogą także rozwiązywać zadania
dodatkowe.Uczniowie z trudnościami w nauce w czasie obserwowanych zajęć są przez nauczycieli motywowani
do pracy, doceniane są najmniejsze ich osiągnięcia, a ich praca jest ukierunkowywana.

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce.
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Ocenianie uczniów daje informacje o ich postępach w nauce, co potwierdzają ankietowani uczniowie. Wszyscy
ankietowani uczniowie, stwierdzają, że wiedzą dlaczego otrzymali taką, a nie inną ocenę, w tym 7 z 49 objętych
badaniem, podaje, że bywa to rzadko. Ich zdaniem nauczyciele wystawiając ocenę, odnoszą się do ich
wcześniejszych osiągnięć lub trudności: na mniej niż na około połowie zajęć (14/49),na około połowie zajęć
(11/49), na większości zajęć (10/49) i na wszystkich zajęciach (5/49). Odmiennego zdania jest 9/49 objętych
badaniem, uważają oni, że nie bywa to na żadnych zajęciach. W czasie obserwowanych zajęć stwierdzono,
że nauczyciele udzielają opisowej informacji zwrotnej po odpowiedziach uczniów (4/6). Przykładami na to są:

- po ocenieniu wykonanych zadań, zebrano prace uczniów dla ich oceny,
- oceniana była aktywność uczniów na lekcji,
- przekazano informację zwrotną uczniom, potwierdzającą prawidłowość wykonania zadań, zwrócono uwagę
nad czym trzeba jeszcze popracować.
- na początku lekcji zostały rozdane ocenione kartkówki i omówione.

W szkole w widocznych miejscach znajdują się informacje o sukcesach uczniów w konkursach przedmiotowych
w poszczególnych latach:

- 2010/2011 były 2 laureatki z historii, 1 laureatka z języka polskiego, 1 finalista z języka niemieckiego;
- 2011/2012 - 1 laureat z matematyki, 1 laureatka z geografii, 1 finalistka z historii, 1 finalistka z języka polskiego;
- 2012/2013 - 1 laureatka z geografii, 1 finalistka z chemii, 1 finalistka z wiedzy o społeczeństwie.

Analiza dokumentacji pracy szkoły potwierdza, monitorowanie efektywności procesu uczenia się uczniów. Zapisy
w tym zakresie znajdują się w następujących dokumentach: Protokolarzu zebrań Rady Pedagogicznej, dziennikach
lekcyjnych i pozalekcyjnych, dokumentach dotyczących udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
sprawozdaniach z działalności: dydaktycznej, wychowawczej, pedagoga szkolnego, zespołów wychowawczego
i przedmiotowych, analizy wyników egzaminów zewnętrznych, badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, raportach
Edukacyjnej Wartości Dodanej i ewaluacji wewnętrznej, kronikach Gimnazjum, Kronice „Złotej Księgi Absolwentów”
i w arkuszach obserwacji zajęć. Z zapisów w Protokolarzu wynika, że nauczyciele i dyrektor szkoły monitorują
liczbę zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu, prowadzone są także arkusze z monitoringu realizacji
podstawy programowej. Z analizy dokumentacji wynika także, że dyrektor kontroluje realizację podstawy
programowej podczas obserwacji lekcji i kontroli dokumentów pracy nauczyciela, a sformułowane wnioski
omawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Analizowane są również wnioski nauczycieli o dopuszczaniu
do nauczania programów nauczania. Osiągnięcia uczniów zawarte są w sprawozdaniach z nadzoru
pedagogicznego i opublikowane w prasie. Z analizy dokumentacji wynikają następujące wnioski:

- w obu częściach egzaminu szkoła osiągnęła wysokie wyniki, które są wyższe od wyników w powiecie,
województwie i kraju,
- uczniowie uzyskują wyróżnienia i wysokie miejsca w konkursach : biblijnych, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej (II miejsce), BRD (III miejsce w powiecie cieszyńskim), I miejsca drużynowo w konkursie powiatowym
„Życie i działalność M. Curie-Skłodowskiej”, 2 uczniów zostało posłami Sejmu – „Młodzież rządzi w Parlamencie”,
matematycznym „Kangur”, Języka angielskiego „FOX”, biblijnych (wyróżnienia),
- dobrze rozwinięta jest współpraca międzynarodowa ze szkołami  spoza granic kraju,
- uczniowie biorą udział w różnych programach i akcjach charytatywnych, chętnie angażują się w życie szkoły,
- szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom,
- nauczyciele angażują się w pracę zespołów szkolnych,
- gimnazjum kształtuje odpowiednie postawy uczniów, uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje,
- w gimnazjum jest realizowana obowiązkowa liczba godzin dla wszystkich zajęć edukacyjnych w latach
2009-2012, a w pierwszej połowie roku 2012/2013 odbywa się zgodnie z planem (nie ma braków),
- szkoła regularnie promuje swą działalność w: lokalnych mediach, na stronie internetowej, w gazecie lokalnej
„Dębowieści”, 
- szkoła ma mały odsetek niepromowanych uczniów,
- wyrównuje się szanse edukacyjne uczniów poprzez udzielanie im pomocy psychologiczno - pedagogicznej
i organizację indywidualnych konsultacji.

Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy.
Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy, co potwierdzają ankietowani uczniowie i ich rodzice. Zdaniem
36 z 49 ankietowanych uczniów klas II nauczyciele rozmawiają z nimi na temat przyczyn ich sukcesów w nauce,
w tym według 23 z 49 objętych badaniem - bywa to "rzadko". Odmiennego zdania jest 13 z 49 ankietowanych
uczniów, ich zdaniem "nie bywa to nigdy". Zdaniem 40 z 49 ankietowanych uczniów nauczyciele rozmawiają z nimi
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na temat przyczyny ich trudności w nauce, w tym według 23 z 49 badanych bywa to "rzadko", a według 9 z 49 "nie
bywa to nigdy". Uczniowie w czasie oceniania najczęściej wiedzą, co mają poprawić (37/49), postanawiają, że się
poprawią (35/49), mają ochotę się uczyć (18/49) i są zadowoleni (14/49). Niektórzy uczniowie "nie wiedzą co robić
dalej" (9/49) i "nie chce im się uczyć dalej" (7/49). W czasie wywiadu dodają, że ocenianie jest sprawiedliwe, czują
się zadowoleni i chce im się uczyć. Zdaniem 65 z 73 ankietowanych rodziców ocenianie zachęca dzieci
do dalszego uczenia się.

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, co potwierdzają ankietowani nauczyciele i dyrektor szkoły w czasie
wywiadu.Zdaniem dyrektora szkoły monitoring osiągnięć uczniów to:
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu próbnego,
- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach II,
- analiza ocen śródrocznych i rocznych z uwzględnieniem wyników uzyskanych w szkole podstawowej,
- zestawienia ilościowe osiągnięć uczniów w dziennikach i sprawozdaniach wychowawców,
- analiza osiągnięć uczniów przez dyrektora w czasie obserwacji zajęć,
- analiza wyników konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów,
- analiza efektów udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- analiza wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów,
- analiza pozyskiwanych informacji o osiągnięciach uczniów poza szkołą.

Ankietowani nauczyciele (18/19) podają, że monitorując osiągnięcia uczniów, "prowadzą analizę systematycznie
w sposób zorganizowany". Wszyscy objęci badaniem ankietowym nauczyciele, stwierdzają, że monitorują
osiągnięcia wszystkich uczniów, a z monitoringu wypływają następujące wnioski:

- uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z planem,
- uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania i wysokie wyniki na egzaminie zewnętrznym,
- uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich możliwości,
- zwiększa się liczba finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych.

Według opinii dyrektora monitorując osiągnięcia uczniów szkoła poszukuje odpowiedzi na pytania:
- Czy osiągnięcia uczniów są na miarę ich możliwości?,
- Co szkoła może zrobić aby osiągnięcia były wyższe ?,
- Jak motywować uczniów do uzyskiwania coraz wyższych wyników nauczania ?

Zdaniem dyrektora wyrażonym w czasie wywiadu najważniejsze wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów to:

- uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych,
- uczniowie osiągają wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
- zwiększa się liczba finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
- uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną otrzymują odpowiednie wsparcie ze strony szkoły.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane.
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane, co potwierdzają ankietowani: nauczyciele i dyrektor
szkoły. Zdaniem ankietowanego dyrektora, w szkole są monitorowane procesy edukacyjne.Nauczyciele na bieżąco
monitorują realizację podstawy programowej. Dyrektor kilka razy w roku kontroluje dokumentację pracy nauczycieli
i przeprowadza obserwację ich zajęć. Nauczyciele składają 2 razy w roku sprawozdania z monitorowania realizacji
podstawy programowej i realizacji liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia. Dyrektor
szkoły prowadzi arkusz realizacji obowiązkowej liczby godzin, przedstawia stan ich realizacji dwa razy w roku
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto monitorowany jest sposób realizacji liczby godzin z art. 42 ust. 2
pkt. 2 Ustawy Karty Nauczyciela. Dyrektor planuje obserwację tychże zajęć w drugim półroczu, a nauczyciele
składają dwa razy w roku sprawozdania z ich realizacji. W szkole monitorowane są także: zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, działania dotyczące wychowania i opieki, jak i punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć. Dyrektor wraz ze specjalistą ds. BHP dokonuje także przeglądu technicznego
budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie roku szkolnego.W ciągu roku szkolnego monitorowana
jest realizacja "Programu wychowawczego" i "Szkolnego programu profilaktyki". Pedagog szkolny wraz z zespołem
wychowawczym, na bieżąco monitorują realizowane przez nauczycieli działania wychowawcze i profilaktyczne.
Sprawozdania z monitoringu przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pedagog szkolny
przeprowadza ankiety dotyczące zagrożeń w szkole np. poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. Ankiety
analizowane są na zespole wychowawczym, a wyniki z analizy przestawiane są Radzie Pedagogicznej.
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Wychowawcy poszczególnych klas na bieżąco monitorują frekwencję uczniów, przestrzegania procedur
usprawiedliwiania nieobecności ich w szkole. Frekwencja uczniów omawiana jest na zebraniach zespołu
wychowawczego i na spotkaniach z rodzicami. W szkole odbywa się także monitorowanie udziału uczniów
w zajęciach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami
analizuje wyniki monitoringu (KIPU i PDW), określa efekty udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
i prezentuje je rodzicom. Dyrektor szkoły monitoruje osiągnięcia uczniów poprzez :

- obserwacje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innej działalności szkoły (np.zebrania rodziców, akademie, apele,
dyżury),
- monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych (czerwiec, listopad),
- monitorowanie wyników z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów na półmetku (luty),
- monitorowanie wyników egzaminów próbnych (co roku, a w 2012/2013 dwa razy w roku),
- monitorowanie wyników nauczania poszczególnych uczniów: bieżących, śródrocznych, rocznych w całym cyklu
kształcenia i porównanie ich z drugim etapem edukacyjnym (po kl. VI) oraz z egzaminami wewnętrznymi
i zewnętrznymi,
- monitorowanie osiągnięć uczniów na konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych w szkole i poza szkołą
przez zespoły przedmiotowe i dyrektora szkoły.

Zdaniem ankietowanego dyrektora, monitorując procesy edukacyjne, szkoła poszukuje odpowiedzi na następujące
pytania:

- Czy oferta edukacyjna wzbogaca i umożliwia rozwój ucznia?
- Czy oferta edukacyjna odpowiada rodzicom i uczniom?
- Czy uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

Najważniejsze wnioski wypływające z monitorowania procesów edukacyjnych, zdaniem ankietowanego dyrektora
to:

- podstawa programowa jest realizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- w gimnazjum jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
- uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną otrzymują wystarczające wsparcie ze strony szkoły.

18 z 19 ankietowanych nauczycieli podaje, że prowadzą systematycznie w sposób zorganizowany, monitoring
procesów edukacyjnych. Ich zdaniem najważniejsze wnioski, wypływające z przeprowadzonego monitoringu to:

- podstawa programowa jest realizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- w gimnazjum jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
- uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną otrzymują wystarczające wsparcie ze strony szkoły.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. 
Zdaniem ankietowanych nauczycieli i dyrektora szkoły, wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania
procesów edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele podają przykłady wykorzystania wniosków z monitorowania
procesów edukacyjnych:

- uwzględnienie wniosków do planowania na rok następny zajęć pozalekcyjnych i zajęć z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
- wybór innych metod aktywizujących na zajęciach,
- wskazani uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- organizacja kół przedmiotowych i konsultacji dla uczniów,
- indywidualizacja pracy z uczniem słabym i zdolnym.

Zdaniem ankietowanego dyrektora z monitoringu procesów edukacyjnych wynikają następujące wnioski:

- organizowanie dużej liczby badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, celem podniesienia efektów kształcenia,
- wychowawcy klas przestrzegają zasad procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole
i współpracują w tym zakresie z pedagogiem i z rodzicami uczniów, celem poprawienia frekwencji w szkole,
-wspólne i konsekwentne reagowanie wszystkich pracowników szkoły na niewłaściwe zachowania uczniów,
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce,
-organizowanie konsultacji dla uczniów,
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- numerowanie tematów lekcji w całym cyklu kształcenia,
- sporządzanie sprawozdań i raportów z analiz wyników uczniów,
- prowadzenie kart monitoringu z realizacji podstawy programowej,
 - organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów zdolnych,
- utrzymanie wysokich wyników w nauce, odpowiednich do możliwości uczniów,
- organizowanie pracy zespołowej nauczycieli.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych.
Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych, co potwierdzają ankietowani uczniowie
i nauczyciele oraz dyrektor szkoły w czasie wywiadu.Wszyscy ankietowani nauczyciele, stwierdzają, że biorą
pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, na większości zajęć (9/19), na wszystkich zajęciach i na
około połowie zajęć (po 5/19). 37 z 49 ankietowanych uczniów podaje, że nauczyciele pytają ich o opinie, w jaki
sposób chcieliby się uczyć na lekcjach, w tym 29 z 49 objętych badaniem podaje, że bywa to "na około połowie
zajęć i nie mniej niż połowie zajęć". W czasie wywiadu uczniowie dodają, że wspólnie z nauczycielami uczestniczyli
w przygotowaniu wystroju szkoły, sal lekcyjnych i korytarzy (plakaty plastyczne, malowidła, prace ceramiczne
i plastyczne). Pomagają także organizować lekcje (przygotowują referaty i plakaty), organizują uroczystości,
spartakiady, wycieczki, Dni Otwarte, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka i Dzień Języków Obcych. Z ich inicjatywy
wprowadzono "szczęśliwy numerek", zakupiono automat ze zdrową żywnością i rzutniki przez Radę Rodziców.
Dyrektor szkoły w czasie wywiadu stwierdził, że podejmowane przez szkołę działania uwzględniają propozycje
uczniów. Podał na to przykłady:

- wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
- wpływ na kalendarium imprez,
- wybór i charakter zajęć artystycznych,
- wpływ na rodzaj zajęć sportowych,
- wpływ na rodzaj funkcjonujących w szkole kół przedmiotowych,
- wpływ na wybór tematu projektu edukacyjnego,
- losowanie „szczęśliwego numerka” każdego dnia,
- propozycje uczestniczenia w akcjach charytatywnych.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. 
Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, co potwierdzają
uczniowie i ich rodzice w czasie wywiadu jak i ankietowani uczniowie. Ankietowani nauczyciele stwierdzają,
że motywują uczniów poprzez:

- pochwały, docenianie nawet najmniejszych sukcesów i wkładu pracy,
- stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu, dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i umiejętności uczniów,
- zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach, zawodach, wspieranie wysokiej samooceny
uczniów,
- ekspozycję prac uczniowskich,
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

Uczniowie w czasie wywiadu podają, że nauczyciele zachęcają ich do tego, by chcieli się uczyć poprzez:

- organizowane konsultacje i koła zainteresowań  z każdego przedmiotu,
 - organizowaną wymianę młodzieży (współpraca ze szkołami z zagranicy),
- otrzymywanie stypendiów za "dobrą naukę" - "Dzieło Nowego Tysiąclecia, "Nauka drogą do sukcesu",
- nagradzanie uczniów ocenami za wiedzę i aktywność na zajęciach,
- organizowane wewnątrzszkolne konkursy np. "Dzień języków obcych", "Najładniejsze prace plastyczne",
- organizację imprez szkolnych, np. "Dzień wiosny", "Przywitaniu pierwszych klas" (otrzęsiny), zawody sportowe,

"Dzień dziecka", "Spartakiada sportowa",
- organizację spotkań z ciekawymi ludźmi np. Januszem Rokickim - srebrnym medalistą w paraolimpiadzie

w pchnięciu kulą,
- organizację wyjazdów: wyjazdy integracyjne, kuligi na półmetek, wycieczki,wyjazdy do Sądu, Planetarium,
do Oświęcimia.

Rodzice w czasie wywiadu potwierdzają, że nauczyciele zachęcają uczniów do nauki poprzez:

- zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
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- pomagają rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
- przygotowują ich do konkursów,
- stwarzają możliwość wyjazdu do szkół za granicę (wymiana międzynarodowa), doskonalenie języków obcych,

Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane.
Zdaniem ankietowanych nauczycieli i dyrektora szkoły wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane.
Ankietowani nauczyciele podają na to przykłady:

- skierowanie uczniów na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, warsztaty muzyczne, na zajęcia dodatkowe,
- objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

Ankietowany dyrektor szkoły podaje, że najważniejsze przykłady wdrożonych wniosków z monitorowania osiągnięć
uczniów to:

- wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych,
- uczniowie osiągają wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
- zwiększa się liczba finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się.
Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się, co potwierdzają ankietowani uczniowie, i rodzice.
Zdaniem wszystkich ankietowanych uczniów klas II nauczyciele wyjaśniają im jak się uczyć, w tym 14 z 49 podaje,
że "wszyscy nauczyciele", 20 z 49, że "większość", a 8 z 49, że "mniej niż połowa". 43 z 49 objętych badaniem
uczniów uważa, ze potrafią się uczyć. 29 z 64 ankietowanych uczniów klas III podaje, ze w dniu badania dostali
od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się uczyć, nie potwierdza tego 35 z 64 objętych badaniem uczniów.
Podczas wywiadu uczniowie dodają, że nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym, jak się uczyć, podając im kiedy
się najlepiej uczyć, kiedy jest wysiłek ucznia efektywny. Przypominają im o systematycznym uczeniu się
i powtarzaniu materiału nauczania. W czasie obserwowanych 5 z 6 zajęć, nauczyciele zwracają uwagę
na elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które były nieprawidłowe. Zdaniem 24 z 73 ankietowanych rodziców
"większość" nauczycieli, wyjaśnia dzieciom, jak się uczyć.13 z 49 stwierdza, że " mniej niż połowa" nauczycieli to
robi, a 9 z 73 , że "około połowa". 52 z 73 ankietowanych rodziców, stwierdza, że dzieci umieją się uczyć, nie
potwierdza tego 13 z 73 objętych badaniem.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Nauczyciele współpracują i wspierają się w realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzone
zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych są efektem wspólnych decyzji.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych.
Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzają, że współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych.
W dokumentach pracy szkoły znajdują się zapisy świadczące o wspólnym planowaniu przez nauczycieli procesów
edukacyjnych. W Statucie szkoły paragraf 27 ust. 2-7 mówi o tym, że Rada Pedagogiczna wyłania zespoły
do określonych zadań szkoły. W "Planie nadzoru pedagogicznego" znajdują się zapisy dotyczące planowania
procesów edukacyjnych przez zespoły nauczycielskie na dany rok szkolny. Z opracowanych przez nauczycieli
sprawozdań wynika ich realizacja. W Protokolarzu Rady Pedagogicznej znajdują się zapisy planowanych zadań
z zakresu procesów edukacyjnych, ich monitorowania i ewaluacji. Potwierdzeniem planowanych zadań procesów
edukacyjnych są zapisy w Koncepcji Pracy Szkoły, Księdze Zarządzeń, Raportach z ewaluacji wewnętrznej oraz
w dokumentacji udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Planowane procesy edukacyjne
dotyczą zadań zawartych w Koncepcji pracy szkoły, modyfikacji zadań funkcjonujących w szkole programów:
Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego. Dokumentacja pracy szkoły potwierdza analizę
i modyfikację przyjętych programów nauczania. Realizując zadania z zakresu Programu wychowawczego,
nauczyciele wspólnie organizują imprezy, apele, konkursy akcje charytatywne. Wyżej wymieniona dokumentacja
potwierdza wspólne planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i wspólne monitorowanie
realizacji podstawy programowej.
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Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych.
Ankietowani nauczyciele potwierdzają, że współpracują przy analizie procesów edukacyjnych. Nauczyciele
dokonują analizy procesów edukacyjnych w następujący sposób:

- analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych (19/19),
- analizy tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów (18/19),
- samodzielnie przeprowadzają analizę procesów, za które ponoszą odpowiedzialność (16/19).

W czasie wywiadu nauczyciele podają przykłady prowadzonych wspólnie analiz procesów edukacyjnych,
a mianowicie: analizę efektów kształcenia, realizacji planów dydaktycznych, działań wychowawczych
i profilaktycznych oraz organizacji zajęć. Analizy procesów edukacyjnych dokonywane są przez zespoły
nauczycielskie : wychowawczy, przedmiotowe, do zmian statutowych, do spraw ewaluacji wewnętrznej oraz przez
zespoły do spraw koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej , a także przez zespół
do zmian programów wychowawczego i profilaktycznego. Dyrektor szkoły w czasie wywiadu dodaje, że zespoły
klasowe, przedmiotowe, do spraw ewaluacji i do spraw analizy egzaminów zewnętrznych, analizują wszystkie
procesy zachodzące w szkole. Wyniki tych analiz omawia się na zebraniach zespołów i posiedzeniach Rady
Pedagogicznej. Sprawozdania z analiz składa się do dyrekcji na wyznaczonych, opracowanych drukach
obowiązujących w szkole. Analizy te dotyczą:

- analizy wyników poszczególnych uczniów począwszy od wyników z klasy szóstej aż do wyników egzaminu
zewnętrznego,
- analizy wyników konkursów przedmiotowych,
- analizy realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych,
- analizy sprawozdań z działalności dydaktycznej,
- analizy sprawozdań z działalności zespołów przedmiotowych,
- analizy opracowywanych programów naprawczych dla uczniów otrzymujących oceny niedostateczne
w klasyfikacji śródrocznej.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.
Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, co potwierdzają w czasie wywiadu.
Podają przykłady na tą współpracę. Wspólnie współpracują w ramach funkcjonujących w szkole zespołów,
opracowują w zespołach arkusze badań kompetencji uczniów klas II, nauczyciel opiekun stażu ściśle współpracuje
z nauczycielem stażystą. Nauczyciele przedmiotów współpracują przy realizacji podstawy programowej. Wspólnie
też organizują apele, akademie, imprezy, wycieczki i wyjazdy międzynarodowe. Współpracują także w realizacji
działań wychowawczych. Ankietowani nauczyciele podają przykłady na wsparcie jakie uzyskują od innych
nauczycieli w swej pracy:

- współorganizowanie konkursów, zawodów sportowych, współrealizacja programów profilaktycznych i zajęć
o charakterze profilaktyczno- wychowawczym,
- wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- współpraca w zespole wychowawczym i nauczycielskim,
- udział w lekcjach otwartych,
- wsparcie w realizacji zadań ze strony dyrekcji, pedagoga i wychowawców innych klas,
- wsparcie od opiekuna stażu.

Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli wsparcie, jakie uzyskują od innych nauczycieli jest wystarczające.
Wypowiedzi nauczycieli potwierdza dyrektor w czasie wywiadu. Dodaje on, że wszyscy nauczyciele wspierają się
wzajemnie w pracy wychowawczej. Funkcjonujące w szkole zespoły nauczycielskie, wspólnie konsultują
planowane działania edukacyjne i wychowawcze. Wspierają się także wzajemnie organizując pomoc
psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów. Jego zdaniem wszyscy nauczyciele współpracują podczas
przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej i podczas analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Dyrektor podaje
także przykłady na to w jaki sposób nauczyciele wspierają się wzajemnie w pracy z uczniami, a mianowicie:

- współpraca w realizacji zadań szkoły zespołów nauczycielskich, tj.: zespołu wychowawczego, do spraw
koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, przedmiotowych, do spraw ewaluacji
wewnętrznej, do spraw analizy wyników, zespołów klasowych i zespołów nadzorujących przebieg egzaminów,
- współpraca zespołów konkursów przedmiotowych,
- współpraca nauczycieli podczas przygotowania akademii, imprez,
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- współpraca nauczycieli podczas realizacji projektu edukacyjnego,
- współpraca opiekunów ze stażystami podczas przebiegu zaplanowanych zadań,
- współpraca nauczycieli z nauczycielami religii w czasie rekolekcji,
- współpraca dyrektora i pedagoga z nauczycielami.

Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji.
Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji, co potwierdzają ankietowani nauczyciele i dyrektor w czasie
wywiadu.Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że są brani pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji
o wprowadzeniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych.Podają na to przykłady:

- "głos nauczycieli" jest brany pod uwagę podczas obrad Rady Pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego,
- zgłoszone wnioski są poddawane dyskusji i uwzględniane w podejmowaniu decyzji,
- inni nauczyciele proszą o udzielenie rady w sprawach zawodowych
- nauczyciele mają możliwość wypowiedzenia się podczas spotkań Rady Pedagogicznej i spotkań zespołów
nauczycielskich.

Dyrektor w czasie wywiadu stwierdza, że w wyniku wspólnie podjętych decyzji dotyczących procesów
edukacyjnych zostały wprowadzone w szkole następujące decyzje:

- zwiększono liczbę badań osiągnięć edukacyjnych uczniów (dwa egzaminy próbne, egzaminy próbne z języków
obcych, opracowanie i rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych) - efekt,wysokie wyniki
na egzaminach zewnętrznych,
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce, czego efektem były
sporadyczne przypadki niepromowania uczniów,
- organizowanie konsultacji dla uczniów (możliwość nadrobienia zaległości i poprawienia ocen),
- weryfikowanie realizacji podstawy programowej poprzez numerowanie tematów lekcji w całym cyklu kształcenia
i sporządzanie dwa razy w roku karty z przebiegu realizacji podstawy programowej (podstawa programowa
realizowana jest na bieżąco),
- wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów zdolnych
(finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i sukcesy w innych konkursach),
- angażowanie wszystkich nauczycieli do pracy w zespołach (umiejętność pracy zespołowej i efekty tej pracy),
- koordynowanie działań wychowawczych przez zespół nauczycieli i wspólne rozwiązywanie bieżących problemów
przy udziale  pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- organizacja lekcji wychowawczych we wszystkich klasach, w tym samym dniu, o tej samej godzinie (organizacja
akademii, spotkań na godzinach wychowawczych, co nie zaburza tygodniowego planu zajęć i realizacji podstawy
programowej).

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:
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Uczniowie szkoły wykazują się aktywnością w planowaniu i modyfikowaniu działań
wychowawczych. Zaangażowanie uczniów w działania podejmowane przez szkołę z uwzględnieniem ich
potrzeb, sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne.
Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne, co potwierdzają ankietowani: uczniowie, rodzice oraz
pracownicy niepedagogiczni i dyrektor szkoły w czasie wywiadu. Zdaniem dyrektora udzielonym w czasie wywiadu
w szkole dba się o to, by działania wychowawcze były spójne. Zespół wychowawczy ustala swój planu pracy i na
jego podstawie następuje realizacja jego zadań przez wszystkich nauczycieli. Nauczyciele wspólnie:

- modyfikują założenia koncepcji pracy szkoły,
- opracowują wspólny Planu działań wychowawczych dla szkoły,
- opracowują harmonogram działań profilaktycznych i wychowawczych,
- opracowują procedury np. usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole i regulamin oceniania zachowania,
- wspólnie opracowują tematykę godzin z wychowawcą w klasach I-III,
- monitorują realizację Programu wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
- wspólnie planują i organizują uroczystości i imprezy szkolne.

Nauczyciele w czasie wywiadu podają, że dbają o utrzymanie spójności działań wychowawczych.Plany działań
wychowawców są spójne z Programem wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki. Zespół wychowawczy
koordynuje tematykę godzin wychowawczych w klasach I –III, we współpracy z: pielęgniarką szkolną ze względu
na przewlekle chorych (na cukrzycę i padaczkę). Wszyscy nauczyciele współpracują: z rodzicami, pedagogiem
szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z parafiami rzymsko - katolickimi i ewangelicko-
augsburskimi, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowcu, organami porządku publicznego i z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Objęci badaniem nauczyciele podają, że zwracają uwagę
na rozwój każdego ucznia, odkrywają ich talenty. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych
i na konkursach. Zauważa się dużą frekwencję na zajęciach pozalekcyjnych, brak wagarów, a także zwiększenie
świadomości planowania rodziny.Skutecznie udaje się pomóc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów.
Trudności na jakie napotykają nauczyciele to sporadyczne przypadki braku współpracy z rodzicami. 38 z 49
ankietowanych uczniów klasy II czuje się w równy sposób traktowany z innymi uczniami.Odmiennego zdania jest
11 z 49 objętych badaniem uczniów. 43 z 49 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele traktują ich
sprawiedliwie. 62 z 73 ankietowanych rodziców stwierdza, że sposób w jaki szkoła wychowuje ich dzieci
odpowiada ich potrzebom. Według opinii 64 z 73 ankietowanych rodziców nauczyciele, traktują dzieci
sprawiedliwie. Pracownicy niepedagogiczni w czasie wywiadu podają, że w szkole dyskutuje się na temat
pożądanych postaw uczniów. Pani dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
omawiają Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. Pracownicy niepedagogiczni wypełniali ankiety,
dotyczące zachowań uczniów w szkole oraz uczestniczyli w części posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczącej
omawiana organizacji dyżurów.

Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów.
Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów, co potwierdzają ankietowani uczniowie i nauczyciele
w czasie wywiadu. Zdaniem 41 z 49 ankietowanych uczniów klasy III, postawy promowane przez uczniów są
zgodne z postawami, które uważają za ważne. Nauczyciele w czasie wywiadu podają, że corocznie
przeprowadzane są w klasach I: ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów, badania socjometryczne,
obserwacje uczniów przez wychowawców i nauczycieli oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami. Ponadto odbywają
się konsultacje indywidualne dla uczniów i przeprowadzany jest monitoring frekwencji uczniów i niewłaściwych
zachowań. W wyniku przeprowadzonych diagnoz niektórzy uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczno –
pedagogiczną, zorganizowano dla nich zajęcia psychoedukacyjne. Zapewniono potrzebującym uczniom
dożywianie i objęto ich pomocą socjalną, opieką specjalistów.

Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw.
Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, co potwierdzają
ankietowani nauczyciele, uczniowie i nauczyciele w czasie wywiadu. Ankietowani uczniowie klas II podają, że brali
udział w rozmowie na temat odpowiedniego zachowania w tym semestrze (26 / 49), poprzednim semestrze (14 /
49), w poprzednim roku szkolnym lub dawniej (6 /49). 21 z 49 ankietowanych uczniów klasy II brało udział "kilka
miesięcy temu" w innych zajęciach związanych z zachowaniem i relacjami z innymi ludźmi, a 11 z 49 podaje,
że było to "w ostatnim miesiącu". 9 z 49 objętych badaniem podaje, że było to "około pół roku temu". Zdaniem 17
z 19 ankietowanych nauczycieli ostatnio w szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów "w
przeciągu ostatnich sześciu miesięcy". W czasie wywiadu dodają, że uczniowie biorą udział w działaniach
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kształtujących społecznie pożądane postawy.Uczestniczą w programach profilaktycznych i programach
prozdrowotnych ("Szanuj zdrowie, ratuj życie", "Od dziewczynki do kobiety", "Trzymaj formę", "Jak żyć z ludźmi",
"Sześć kroków do nałogu", "Godność osoby niepełnosprawnej ze stwardnieniem rozsianym"). Ponadto biorą udział
w Projekcie edukacyjnym "W zdrowym ciele zdrowy duch" i w kampaniach profilaktycznych: "Postaw na rodzinę","
Bezpieczna szkoła", "Kulturalny gimnazjalista"oraz w akcjach charytatywnych: "Góra grosza", "Pełna miska dla
schroniska",,I ty możesz zostać świętym Mikołajem „, "Zrób prezent pod choinkę" i "Wszystkie kolory świata".
Uczniowie uczestniczą także w akcjach: "Dzieciom z Peru" ,, Komórka na rzecz potrzebujących" ," Akcja zużytych
baterii", "Adopcja na odległość", "Koncert na rzecz budowy Hospicjum w Bielsku – Białej". Uczniowie szkoły
opiekują się również mogiłą byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dolcach. W czasie sześciu
obserwowanych zajęć nauczyciele poprzez swój sposób zachowania, kształtowali pożądane społecznie postawy
podczas: pracy w grupach (kultura słowa, miłość do Boga i bliźniego, ocena swego postępowania moralnego).

Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole.
Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole, co potwierdzają
ankietowani nauczyciele, dyrektor oraz uczniowie i rodzice w czasie wywiadu. Zdaniem wszystkich ankietowanych
nauczycieli uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych, co też potwierdza dyrektor
w czasie wywiadu. Jako przykład podają opiniowanie przez nich: Programu wychowawczego i Szkolnego
Programu Profilaktycznego Szkoły, planów działań wychowawczych klas, w kalendarza imprez klasowych
i szkolnych oraz branie udziału w organizowaniu pomocy koleżeńskiej i w przygotowaniu apeli. W czasie wywiadu
dodają, że w szkole promowane są następujące postawy:

- wrażliwość na drugiego człowieka,
- kultura słowa i zachowania,
- postawy odpowiedzialności za siebie i innych,
- wizerunek gimnazjalisty, samodzielności i aktywność,
- umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów,
- postawa bezpiecznego zachowania się i unikania przemocy,
- postawy obywatelskie i społeczne.

Według ich opinii uczniowie zgadzają się z promowanymi wartościami. Dyrektor w czasie wywiadu dodaje,
że uczniowie opracowują plan pracy Samorządu Uczniowskiego, wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego
oraz ich przedstawicieli, opiniują dokumenty szkoły np. zmiany zapisów w statucie i regulaminy zachowania. 37
z 49 ankietowanych uczniów klas II uważa, że mają wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole. Nie
potwierdza tego 12 z 49 objętych badaniem. W czasie wywiadu dodają, że nauczyciele uczą ich że należy
stosować formy grzecznościowe, że nie należy używać wulgaryzmów, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz
uczestnicząc w konkursach, w zawodach sportowych, występując na uroczystościach szkolnych. Podali także,
że mówi się im, "że powinni pomagać innym" i że wykazują się działalnością w wolontariacie. Ich zdaniem, ich
pomysły i oczekiwania mają wpływ na to, w jaki sposób w szkole kształtuje się właściwe zachowania, pożądane
postawy. Mieli także wpływ na to jaki ma być strój ucznia w szkole, tj schludny i odpowiedni dla
dziewcząt.Wypowiedzi uczniów potwierdzają rodzice w czasie wywiadu dodając, że na lekcjach wychowawczych
uczniowie są uświadamiani o promowanych wartościach, które są dla nich ważne.Uczniowie mają wpływ
na ustalane zmiany zapisów w statutach i wprowadzenie "szczęśliwego numerka". W czasie obserwowanych zajęć
nauczyciele uwzględniali inicjatywy zgłaszane przez uczniów. Dotyczyły one najczęściej treści lekcji.

Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane.
Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane, co potwierdzają dyrektor i nauczyciele w czasie wywiadu.
Dyrektor w czasie wywiadu podaje, że wnioski z analiz działań wychowawczych są wykorzystywane poprzez:

- objęcie monitoringiem uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne za pierwsze półrocze oraz stała
współpraca w tym zakresie z wychowawcami i rodzicami uczniów (opracowanie programów naprawczych,
założenie kart monitoringu, ścisła współpraca nauczycieli z pedagogiem),
- objęcie opieką indywidualną uczniów z problemami wychowawczymi (ścisła współpraca pedagoga szkolnego
z rodzicami i wychowawcami),
- konsekwencja i współpraca w reagowaniu na niewłaściwe zachowania uczniów przez wszystkich pracowników
szkoły,
- stała współpraca rodziców dzieci przewlekle chorych ze szkołą, pielęgniarką i specjalistami (szkolenie dla
nauczycieli dotyczące postępowania z dziećmi przewlekle chorymi),
- ścisła współpraca pracowników szkoły ze specjalistami i rodzicami w zakresie problemów wynikających z wieku
dojrzewania      (szkolenia dla rodziców i konsultacje indywidualne z psychologiem),
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- rozwijanie współpracy z rodzicami, policją oraz sądem w zakresie respektowania norm społecznych przez
uczniów i konsekwencji prawnych z ich nieprzestrzegania (organizowanie wyjazdów do Sądu Rejonowego
w Cieszynie, organizowanie spotkań z przedstawicielami prawa, opracowanie przez uczniów Kodeksu Kulturalnego
Gimnazjalisty i przeprowadzenie apelu i konkursu na temat "Mistrz dobrych manier").

Nauczyciele w czasie wywiadu podają, że z analiz działań wychowawczych wynika, że istnieją potrzeby
organizacji spotkań ze specjalistami oraz potrzeba wdrożenia programów prozdrowotnych i profilaktycznych.
W szkole realizowane są projekty edukacyjne: "W zdrowym ciele, zdrowy duch" i "Promocja szkoły" i apele w tym
zakresie: "O szkodliwości dopalaczy", "Kulturalny gimnazjalista". Przeprowadzono także Konkurs "Mistrz dobrych
manier".

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

W Gimnazjum prowadzone są działania uwzględniające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów jak i rozwój uczniów z trudnościami w nauce. Wszyscy uczniowie osiągają sukcesy na miarę
swoich możliwości.

Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów.
Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów, co potwierdzają w czasie badań ankietowych. Wszyscy ankietowani
nauczyciele podają, że diagnozują możliwości edukacyjne wszystkich uczniów, których uczą. Z tych diagnoz
wynika, jakie są możliwości uczniów, jakie są ich potrzeby w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, komu należy dostosować wymagania, jakie są potrzeby w zakresie indywidualizacji nauczania
i przeprowadzenia konsultacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Partnerzy i samorząd w czasie wywiadu
dodają, że w miejscach, w których mieszkają uczniowie sporadycznie pojawiają się problemy z alkoholizmem.

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, co potwierdzają ankietowani: uczniowie
i dyrektor. Zdaniem dyrektora czynniki społeczne i ekonomiczne sprawiają, że uczniowie średnio - zdolni nie
osiągają sukcesów, a przyczyny tego to: np. niepełne rodziny, niewydolność wychowawcza rodzin, ich sytuacje
kryzysowe, problemy ekonomiczne rodzin i bezrobocie. Zdaniem dyrektora pomimo wyżej wymienionych
czynników uczniowie zdolni osiągają sukcesy edukacyjne. 36 z 49 ankietowanych uczniów myśląc o swoich
wynikach w szkole czuje "radość" i "uważa, że "wszystko jest w porządku". 13 z 49 objętych badaniem stwierdza,
że "czuje niezadowolenie", "że nie mogą zrobić więcej" lub "nie obchodzi ich to".

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. 
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, co potwierdzają ankietowani
dyrektor szkoły i rodzice oraz partnerzy i samorząd w czasie wywiadu. Zdaniem dyrektora szkoła dla ograniczenia
wpływu tych uwarunkowań obejmuje się uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną i socjalną (wyprawki
szkolne, dożywianie). Według jego opinii szkoła prowadzi działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów,
takie jak:

- organizowanie zespołów pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- indywidualizowanie pracy na lekcjach i dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,
- dostosowanie form i metod pracy do możliwości zespołów klasowych,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konsultacji dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,
- organizowanie wycieczek naukowych.

W szkole ponadto organizowane są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i dydaktyczno - wyrównawcze (po 40 %
uczniów), zajęcia psychoedukacyjne z elementami profilaktyki (dla 21 % uczniów), konsultacje (dla 60 % uczniów),
koła przedmiotowe (dla 30 % uczniów), koła zainteresowań (dla 7% uczniów) i chór (dla 24 % uczniów).
Zdaniem 50 z 73 ankietowanych rodziców w szkole podejmuje się starania, by dzieci miały poczucie sukcesu

w nauce, na mirę ich możliwości. Odmiennego zdania jest 15 z 73 objętych badaniem rodziców. Podają na to
przykłady, między innymi: organizowanie dodatkowych zajęć, konkursów przedmiotowych, kół zainteresowań,
stosowanie pochwał i nagród za sukcesy dzieci. Wypowiedzi rodziców potwierdzają partnerzy i samorząd, dodając,
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że uczniowie są przygotowywani do konkursów i osiągają w nich sukcesy (laureaci i finaliści), a dzięki pracy
nauczycieli "przeciętni" uczniowie odnoszą sukcesy.

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji według opinii ankietowanych:
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektora wyrażonej w wywiadzie. Zdaniem wszystkich ankietowanych
uczniów klasy II nauczyciele pomagają im się uczyć, gdy mają trudności w nauce. Najczęściej wskazują, że robi to
"większość nauczycieli "(17/49), "mniej niż połowa nauczycieli" (12/49), "wszyscy nauczyciele" (11/49). 40 z 49
ankietowanych uczniów stwierdza, że nauczyciele mówią im, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy. 36 z 49
ankietowanych uczniów czuje, że nauczyciele w nich wierzą, nie podziela tego stanowiska 13 z 49 objętych
badaniem. Na obserwowanych zajęciach stwierdza się, że nauczyciele dobierają sposoby motywowania
odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczniów. Dyrektor szkoły w czasie wywiadu podaje, ze uczniowie są
motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości. Są zachęcani do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
korzystania z konsultacji indywidualnych, zajęć udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i do
poprawiania ocen niedostatecznych. Ponadto uczniowie są angażowani w życie klasy i szkoły oraz zachęcani
do reprezentowania szkoły w uroczystościach i imprezach środowiskowych. Uczniowie motywowani są także
do osiągania coraz wyższych wyników w nauce poprzez:

- systematyczne i różnorodne ocenianie ,
- udzielanie pochwał, stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
- przydzielanie nagród rzeczowych, dyplomów, dokonywanie wpisu do „Złotej Księgi Absolwentów”,
- indywidualizacje nauczania (dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,
- rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i talentów (organizacja Konkursu "Mam talent").

Zdaniem nauczycieli wyrażonym w czasie wywiadu proces edukacji jest indywidualizowany poprzez:

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,
- stosowanie form i metod pracy do potrzeb zespołów klasowych,
- wydłużenie czasu pracy dla uczniów z trudnościami w nauce,
- opracowywanie kart indywidualnej pracy ucznia, Indywidualnego Planu Edukacyjno – Terapeutycznego i Planu
Działań Wspierających.

Zdaniem ankietowanych nauczycieli dla uczniów zdolnych, rozszerza się wymagania ponad podstawę
programową. Dla nich organizuje się zajęcia dodatkowe, typuje się ich do konkursów, do udzielania pomocy
koleżeńskiej dla uczniów słabszych. Uczniowie zdolniejsi mogą uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań
i doskonalić kompetencje językowe podczas wyjazdów za granicę w ramach wymiany międzynarodowej
partnerskich szkół. Mają także możliwość uzyskania stypendiów unijnych dla uczniów zdolnych z Fundacji "Dzieło
Nowego Tysiąclecia" , czy też uzyskać Nagrodę wójta „Złote pióro”.33 z 73 ankietowanych rodziców uważa, że ma
poczucie, że ich dzieci traktowane są indywidualnie. Odmiennego zdania jest 34 objętych badaniem rodziców.

Poziom spełniania wymagania: B

 38 / 60Raport z ewaluacji: Gimnazjum w Dębowcu



Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Gimnazjum efektywnie współpracuje z podmiotami działającymi w środowisku, w którym
funkcjonuje. Ma miejsce wzajemna wymiana dóbr - szkoła chętnie korzysta z gminnej bazy sportowej, np.
boiska "Orlik" i chętnie użycza swoje pomieszczenia, np. na różnego rodzaju zebrania, współorganizuje
uroczystości, bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę i na rzecz jej mieszkańców. 

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.
Dyrektor w wywiadzie podał, że we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego podejmowane są następujące
działania:
- spotkania ze specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycielami,
- organizowanie współpracy międzynarodowej,
- organizowanie balów gimnazjalnych,
- organizowanie wystaw, np. wystawy "Uciekinierzy z PRL - u" we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej,
- organizowane akcji charytatywnych,
- organizowanie praktyk pedagogicznych oraz zawodowych (w stołówce),
- wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego,
- wynajem pomieszczeń.
Partnerzy i przedstawiciele samorządu lokalnego w wywiadzie, jako przykłady działań szkoły na rzecz lokalnego
środowiska wskazali:
- udział w uroczystości rocznicowej I zrzutu Cichociemnych,
- udział w dożynkach gminnych, spartakiadzie sołectw,
- udział w ekumenicznym koncercie kolęd,
- wydawanie gazety szkolnej "Gimnazjalnik" publikowanej w kwartalniku "Dębowieści", w której zawarte są
informacje na temat działalności szkoły i wymieniane osiągnięcia uczniów szkoły np. laureaci konkursów; zdaniem
partnerów jest to również forma promocji Gimnazjum.
Analiza dokumentów szkoły potwierdza podejmowanie powyżej wymienionych inicjatyw przez szkołę na rzecz
środowiska lokalnego. Na podstawie analizy dokumentów dodatkowo można wskazać:
- coroczne spotkania z kombatantami przy pomniku Cichociemnych,
- wystawę dla mieszkańców „Armia Krajowa wczoraj i dziś”,
- opiekę uczniów Gimnazjum nad mogiłą ofiar hitlerowskich w Dolcach,
- rozwijanie działalności ekumenicznej na rzecz mieszkańców, np. poprzez organizowanie koncertu pieśni pasyjnej
(katecheci, nauczyciele muzyki, dyrektor),
- możliwość uczestniczenia w akademiach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej,
- spartakiadę gimnazjalną i biegi z okazji Dnia Dziecka,
- działalność charytatywną (współpraca z Domem Dziecka, paczki dla najuboższych mieszkańców Gminy
Dębowiec, akcja „Prezent pod choinkę”, akcja „Pełna miska dla schroniska”),
- dokarmianie zwierząt - zbiórka żołędzi i kasztanów –,
- działania informacyjne dla rodziców kl. III prowadzone przez doradcę zawodowego szkół ponadgimnazjalnych
i dyrektora,
- przygotowanie targów edukacyjnych w Kuratorium Oświaty, RODN "WOM" i starostwach.

Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. 
Tak dyrektor, jak i nauczyciele w ankietach podali, że środowisko lokalne, z którym współpracuje szkoła tworzą
rodzice, instytucje samorządowe, przedsiębiorcy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, policja, placówki
ochrony zdrowia, fundacje, lokalny samorząd, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek kultury, szkoły lub inne
placówki edukacyjne, biblioteki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminne kluby sportowe,
Uczniowski Klub Sportowy, PTTK Cieszyn, sołtys, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie.
W wywiadach dyrektor i nauczyciele wskazali następujące zakresy współpracy z kluczowymi podmiotami,
współpracującymi ze szkołą:
- samorząd lokalny jako organ prowadzący szkołę - współpraca podczas planowania i realizacji budżetu, obsługi
finansowej szkoły, spotkania z władzami gminy podczas uroczystości szkolnych i podczas innej działalności
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kulturalnej szkoły i środowiska (np. na dożynkach, kiermaszach bożonarodzeniowych, koncertach), oprawa
muzyczna uroczystości (chór i zespół instrumentalny, wynajem sprzętu nagłaśniającego), korzystanie z boiska
wielofunkcyjnego „Orlik”, boiska szkolnego i boiska do piłki siatkowej, korzystanie z zasobów dziedzictwa
kulturowego i lokalnego (opieka nad mogiłą w Dolcach, spotkania z podróżnikami w Willi Słonecznej),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – współpraca poprzez pomoc socjalną kierowaną do uczniów (obiady,
stypendia socjalne, podręczniki),
- Gminny Ośrodek Kultury – współpraca poprzez działalność kulturalno-oświatową (rajdy górskie, wycieczki,
spotkania ze znanymi ludźmi),
- współpraca ze szkołami podstawowymi podczas rekrutacji uczniów do Gimnazjum: organizowanie „Dni
Otwartych”, spotkania dyrektora z rodzicami uczniów klas szóstych,
- ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową, z którą Gimnazjum dzieli budynek, wynikająca ze wspólnego
użytkowania sali gimnastycznej i stołówki, udostępnianie stołówki na organizację wypoczynku letniego i zimowego,
- dokonywanie corocznych przeglądów technicznych i bhp przez pracownika Gimnazjum we wszystkich szkołach
i przedszkolach na terenie Gminy,
- współpraca podczas tworzenia tygodniowego rozkładu zajęć wynikających z zatrudnienia nauczycieli
w Gimnazjum i innych szkołach,
- Biblioteka Publiczna – współpraca podczas organizacji wystawy „Uciekinierzy z PRL-u”, możliwość korzystania
z biblioteki i czytelni oraz technologii informacyjnej i multimedialnej, udział uczniów w konkursach organizowanych
przez bibliotekę, służenie pomocą w rozpowszechnianiu akcji i konkursów bibliotecznych,
- współpraca z kościołami (wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego) – podczas organizacji
rekolekcji wielkopostnych obu wyznań, organizacji koncertów w środowisku lokalnym (Ekumeniczny Koncert Kolęd,
Koncert Pieśni Pasyjnej), pozyskiwanie stypendiów naukowych (Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"),
organizowanie spotkań rodziców młodzieży bierzmowanych i przygotowujących się do konfirmacji, zorganizowanie
ekumenicznej nauki dla nauczycieli, organizowanie konkursów biblijnych, organizowanie akcji misyjnych (aktualnie
w przygotowaniu „Rodzina adopcyjna”), akcji: „Pomoc w budowie Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej",
„Pomoc dzieciom na Ukrainie”, „Pomoc Dzieciom Peru”, organizacja warsztatów dla uczniów gimnazjów,
przygotowujących do odpowiedzialnego założenia rodziny przez Wydział Katechetyczny i Diecezjalne
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko - Żywieckiej
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – udział w akcjach organizowanych przez PCK, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, udział w konkursach organizowanych przez UNICEF,
- współpraca z rodzicami – organizowanie zebrań Rady Rodziców, organizowanie spotkań dla rodziców, np.
z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, współpraca w zakresie kwestii organizacyjnych szkoły,
comiesięcznych konsultacji, przy organizacji bali gimnazjalnych, imprez szkolnych, klasowych,
- współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie przeprowadzenia ewakuacji szkoły, organizacji konkursu
wiedzy pożarniczej, wynajem sali na organizację balu, wypożyczanie sprzętu (krzeseł, stolików, nagłośnienia),
- kluby sportowe, np. Uczniowski Klub Sportowy "Dębowianka", LKS Strażak Dębowiec, Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy – współpraca poprzez rozwijanie umiejętności sportowych uczniów i reprezentowanie klubów
przez uczniów w konkursach, turniejach,
- przedsiębiorcy – współpraca w organizacji dojazdów uczniów do szkoły (DAS-II), w organizacji uroczystości
szkolnych (pomoc finansowa w postaci darów dla uczniów), pomoc w znalezieniu praktyk dla absolwentów
Gimnazjum, współpraca w zakresie napraw bieżących,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - współpraca podczas udzielania pomocy psychologiczno -
pedagogicznej, organizowanie szkoleń, współpraca podczas ustalania terminów badań uczniów,
- Sąd Rejonowy w Cieszynie – współpraca poprzez edukację prawną uczniów, organizowanie wyjazdów do sądu,
udział uczniów w „rozprawie sądowej”,
- Policja – współpraca z dzielnicowym Gminy Dębowiec, organizowanie prelekcji z policjantami z Wydziału
Prewencji,
- Sanepid – rozpowszechnianie akcji (np. dotyczących grypy, szczepionek przeciw wściekliźnie), monitorowanie
zjawisk epidemiologicznych (składanie sprawozdań na temat grypy),
- fundacje - udział w akcjach charytatywnych, np. „Góra grosza”,
- współpraca z instytucjami europejskimi - współpraca międzynarodowa poprzez udział w Programie Comenius
(wymiana młodzieży),
- ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli – współpraca w zakresie organizowania szkoleń, warsztatów
metodycznych,
- UKS (Uczniowski Klub Sportowy „Dębowianka” ) – wynajem sali, reprezentowanie klubu przez uczniów
gimnazjum, współpraca podczas organizowania wyjazdów.
Dyrektor dodatkowo wymienił:
- PTTK – organizowanie rajdów górskich „Powitanie Wiosny”, „Pożegnanie Lata”,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego – współpraca poprzez zorganizowanie spotkania z emerytowanymi
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nauczycielami i pracownikami obsługi szkół z okazji spotkania „przy opłatku”,
- Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Kuratorium w Bielsku-Białej, "WOM" Bielsko-Biała, "WOM"
Częstochowa, Starostwo Powiatowe w Będzinie – współpraca przy organizacji targów edukacyjnych, prac
związanych z wymianą międzynarodową w ramach wyjazdów indywidualnych uczniów do  szkół zagranicznych.
Jako trzy najważniejsze inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego realizowane w tym i poprzednim roku szkolnym,
dyrektor wskazał:
1. Organizowanie koncertów ekumenicznych:
- zorganizowanie koncertu pieśni pasyjnej (katecheci), koncertu kolęd,
- kolędowanie dla radnych Gminy Dębowiec (katecheci i nauczyciele, dyrektor),
- prezentowanie programów artystycznych na spotkania nauczycieli emerytów (nauczyciele i dyrektor),
- koncert zespołu artystycznego przy fontannie.
2. Współorganizowanie spotkań z kombatantami II wojny światowej przy pomniku Cichociemnych w Dębowcu.
3. Opieka nad mogiłą ofiar hitlerowskich w Dolcach (nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, katecheci oraz
wychowawcy oddziałów).
Nauczyciele dodatkowo w wywiadzie wymienili współpracę z:
- kinami w Cieszynie i Skoczowie - wyjazdy uczniów do kina,
- Bielskim Centrum Kultury - wyjazdy na warsztaty multimedialne na temat tego, jak powstaje film,
- teatrem w Cieszynie - wyjazdy do teatru, warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę Emilię Krakowska,
- bibliotekami publicznymi w zakresie korzystania z księgozbiorów, dostępu do internetu,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie udziału w zajęciach artystycznych i językowych,
- pielęgniarką szkolną w zakresie zajęć o chorobach przewlekłych, np. o cukrzycy oraz w konsultacji
indywidualnych (poradnictwo zdrowotne),
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie dofinansowania nagród w zawodach sportowych,
zakupu filmów z zakresu profilaktyki i wychowawczych,
- szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie prowadzenia preorientacji zawodowej, poradnictwa zawodowego.
Uczestniczący w wywiadzie partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego wskazali następujące zakresy
współpracy ze szkołą:
- szkoły podstawowe w Dębowcu, Ogrodzonej i Iskrzyczynie - współpraca w zakresie dni otwartych szkoły,

współpracy pedagogów szkolnych, zbierania i przekazywanie świadectw do gimnazjum, udziału w komisjach
egzaminacyjnych, uzgadnianie odjazdów uczniów do Gimnazjum, przeglądach BHP placówek przez pracownika
gimnazjum, przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych przez nauczycieli języka angielskiego, wspólne uroczystości
szkolne,
- Szkoła Podstawowa w Dębowcu - wspólne użytkowanie pomieszczeń: sali gimnastycznej, stołówki, szkolnej
biblioteki, współpraca grona pedagogicznego, wspólne imprezy okolicznościowe, wspólne szkolenia Rady
Pedagogicznej,
- Biblioteka Publiczna w Dębowcu - współpraca w zakresie korzystania z księgozbioru biblioteki, korzystanie
z czytelni oraz internetu, udział gimnazjalistów w spotkaniach autorskich, prelekcjach, np. na temat życia
i twórczości Gustawa Morcinka, zorganizowanie wystawy przy współpracy z IPN "Uciekinierzy z PRL - u",
zorganizowanie warsztatów na temat techniki "decoupage",
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca w zakresie realizacji zadania z programu
"Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych dla dzieci i młodzieży" poprzez organizowanie czasu wolnego młodzieży, np. w formie warsztatów
i szkoleń dla nauczycieli na temat profilaktyki i uzależnień, realizacja programów profilaktycznych, udział młodzieży
w warsztatach ceramicznych i sportowych, udział w kampaniach ogólnopolskich "Postaw na rodzinę" oraz
"Narkotyki to mnie nie kręci", zakup materiałów pomocniczych dla nauczycieli na temat uzależnień,
- Zespół Regionalny "Mali Dębowiczanie", prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Dębowiczanie" -
udział dzieci (od przedszkola do gimnazjum) w zajęciach Zespołu, udział i sukcesy w różnych festiwalach, również
za granicą, np. udział w Międzynarodowym Festiwalu "Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu, gdzie zapraszane są
najlepsze zespoły; udział młodzieży Gimnazjum w zajęciach zespołu wokalno - instrumentalnego,
- szkoła ponadgimnazjalna w Skoczowie - zaznajamianie z ofertą edukacyjną, organizacja co roku konkursów dla
gimnazjalistów, zawodów sportowych (tzw. Mikołajki dla gimnazjalistów, np. w piłce siatkowej), przyznawanie
każdego roku nagrody prymusów dla uczniów gimnazjów i zapraszanie dyrektora szkoły, z której uczeń pochodzi
(Dyrektor Gimnazjum często bywa w szkole gościem z tego tytułu),
- samorząd lokalny jako organ prowadzący - finansowanie działalności szkoły, analizowanie arkusza
organizacyjnego pod względem zajęć dodatkowych, organizowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe,
- Sąd Rejonowy w Cieszynie - współpraca z sądem na zasadzie prezentowania tego, czym się zajmuje sąd,
wskazywanie młodzieży czego nie wolno robić, co byłoby kwalifikowane jako przestępstwo,
- UKS "Dębowiankl", do którego należą uczennice Gimnazjum - udział w zajęciach sekcji siatkówki, zawodach
sportowych.
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Dokumenty szkoły potwierdzają współpracę szkoły z wymienionymi podmiotami.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska.
Dyrektor w ankiecie podał, że szkoła zbierała informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym
funkcjonuje, na podstawie współpracy dyrektora i nauczycieli z podmiotami lokalnymi, prowadzonych rozmów
i wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz mieszkańcami i pozyskiwanie informacji z Internetu.
W wywiadzie dyrektor i nauczyciele wymienili jako najważniejsze, następujące potrzeby środowiska:
- oprawę muzyczną imprez środowiskowych (chór, zespół muzyczny, chór nauczycieli Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej),
- udział uczniów w turniejach i imprezach gminnych - pomoc nauczycieli wychowania fizycznego podczas
organizacji imprezy „Powiat bez granic”,
- pomoc nauczycieli wychowania fizycznego podczas spartakiady sołectw,
- wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego i jego obsługa podczas imprez środowiskowych,
- wynajem sali gimnastycznej,
- wynajem sal na zebrania sołeckie,
- udostępnianie sali, stołówki Szkole Podstawowej,
- umożliwianie przeprowadzenia turnieju judo w sali gimnastycznej,
- współpracę podczas organizacji rekolekcji.
Dodatkowo nauczyciele wymienili:
- pomoc w organizacji biegu "Cała Polska biega"
- udzielanie pomocy rodzinom ubogim, np. poprzez przekazywanie paczek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
wyprawek dla uczniów, dożywianie, stypendia.
Rodzice w wywiadzie stwierdzili, że szkoła zna potrzeby lokalnego środowiska - kościołów: ewangelickiego
i katolickiego, gminy, ZNP, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich.

Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. 
Z analizy dokumentów wynika, że szkoła prowadziła następujące działania uwzględniające analizę potrzeb
i możliwości lokalnego środowiska:
- redagowanie „Gimnazjalnika” (gazety szkolnej) do kwartalnika gazety lokalnej „Dębowieści”,
- prowadzenie strony internetowej,
- wynajem sali gimnastycznej klubom sportowym, w tym UKS-owi oraz innym podmiotom,
- wynajem stołówki na zebranie sołeckie, klubowi sportowemu „Judo” dla zorganizowania Dnia Dziecka, spotkania
emerytów, dla kombatantów,
- udostępnianie sali gimnastycznej i stołówki Szkole Podstawowej w ciągu roku,
- udostępnianie sali gimnastycznej i stołówki na organizację wypoczynku letniego,
- organizowanie konsultacji dla rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedologicznej na terenie
szkoły,
- przekazywanie i rozpowszechnianie informacji dla społeczeństwa lokalnego otrzymywanych z Sanepidu,
z Kuratorium Oświaty,
- przedstawianie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizowanie ich prezentacji dla rodziców
i uczniów na terenie szkoły,
- opiekowanie się mogiłą ofiar hitlerowskich w Dolcach.
Informacje na ten temat zawarte są w księdze protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdaniach
z działalności pozalekcyjnej składanych przez nauczycieli, pedagoga szkolnego, sprawozdaniach z działalności
Gimnazjum opracowywanych dla Rady Gminy, „Gimnazjalniku”, na stronie internetowej szkoły, na tablicach
ogłoszeń, w wystawionych w gablotach dyplomach, podziękowaniach.
Z wywiadów z dyrektorem i nauczycielami wynika, że wszystkie powyżej wymienione działania szkoły były
realizowane.
Partnerzy szkoły w wywiadzie, jako przykłady działań, które szkoła prowadziła w celu zaspokojenia potrzeb
środowiska lokalnego, wskazali: udział Gimnazjum w dożynkach, spartakiadach sołectw, koncercie ekumenicznym
kolęd oraz współorganizację rocznicowych obchodów pierwszego zrzutu Cichociemnych, na co wskazali także
rodzice. 
Rodzice w wywiadzie powiedzieli, że w odpowiedzi na potrzeby środowiska szkoła zapewnia oprawę artystyczną
imprez środowiskowych (np. dożynek), organizuje spotkania z emerytowanymi nauczycielami, organizuje koncert
kolęd i pieśni pasyjnych o charakterze ekumenicznym dla mieszkańców, co wskazali także partnerzy szkoły. Podali
również pomoc w organizacji balu karnawałowego dla rodziców, jak również opiekę uczniów nad pomnikiem -
grobem nieznanego żołnierza w Dolcach oraz pomnikiem Cichociemnych. Ponadto powiedzieli, że szkoła wydaje
"Gimnazjalnik" kierowany do mieszkańców Dębowca w ramach kwartalnika "Dębowieści". Wskazali, iż są
organizowane kiermasze świąteczne dla mieszkańców.
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Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. 
W ankiecie dyrektor, jako przykłady na to, że szkoła prowadziła działania dydaktyczne, wychowawcze
lub organizacyjne we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym, podał:
- organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych,
- zakup sprzętu dla szkoły,
- organizację zajęć profilaktycznych,
- imprezy środowiskowe,
- spotkania ze specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycielami,
- organizowanie współpracy międzynarodowej.
- organizowanie bali gimnazjalnych,
- organizowanie wystaw, np. "Uciekinierzy z PRL-u",
- organizowanie akcji charytatywnych i ekologicznych,
- organizację praktyk zawodowych dla uczniów,
- wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego,
- wynajem pomieszczeń szkoły.
Nauczyciele w ankiecie dodatkowo wymienili:
- przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów,
- organizację zajęć pozalekcyjnych,
- prowadzenie lub współprowadzenie lekcji,
- pomoc socjalną dla uczniów,
- projekty edukacyjne.
Dyrektor w wywiadzie podał ponadto, że szkoła w procesie nauczania korzysta z zasobów:
- biblioteki gminnej, biblioteki szkoły podstawowej,
- boiska gminnego, boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik”, boiska do piłki plażowej, siłowni,
- dziedzictwa kulturowego, np. opieka nad mogiłą w Dolcach, wyjście do pomnika upamiętniającego I zrzut
"Cichociemnych",
- przedsiębiorstw funkcjonujących w środowisku, np. zwiedzanie oczyszczalni ścieków,
- doświadczeń znanych osób, np. spotkania młodzieży z podróżnikami w Willi Słonecznej.
Partnerzy szkoły w wywiadzie podali, że wymienione przez nich uprzednio instytucje wspierają szkołę
w działaniach prowadzonych wspólnie. Ponadto powiedzieli, że Rada Rodziców Gimnazjum w znaczący sposób
wspiera szkołę w jej działaniach, np. w wyposażaniu szkoły. Rodzice w wywiadzie wskazali, że środowisko lokalne,
a przede wszystkim ludzie, którzy w nim mieszkają, wspierają szkołę w jej działaniach. Jako przykład podali, iż
Rada Rodziców występuje do firm i instytucji, zakładów usługowych oraz właścicieli prywatnych firm (np. do aptek)
o pomoc finansową dla szkoły. Z tak pozyskanych środków Rada Rodziców zakupiła internet bezprzewodowy,
częściowo monitoring wizyjny, nagłośnienie, szafki w szatni, ekrany, rzutniki, fantom do ćwiczeń udzielania
pierwszej pomocy, a część środków przeznaczyła na dofinansowanie balu.

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów.
Dyrektor w wywiadzie, jako najważniejsze korzyści, które odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły
z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku, wskazał:
- rozwój intelektualny i fizyczny uczniów,
- możliwość prezentacji swoich możliwości przez uczniów,
- kształtowanie właściwych postaw, w tym postaw patriotycznych,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- poznawanie swojego środowiska,
- miłość do „małej ojczyzny”.
Podobnie jak dyrektor, nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że uczniowie są aktywni w środowisku lokalnym, mają
okazję pokazać swoje talenty na różnych imprezach środowiskowych, np. dla nauczycieli emerytowanych w czasie
koncertu kolęd i pieśni pasyjnych, biorą udział w dożynkach powiatowych i gminnych, w imprezach sportowych
"Powiat bez granic", "Cała Polska biega", spartakiadzie sołeckiej, rajdach górskich.
Uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że szkoła organizuje zajęcia, które dają im szanse na spotkanie z ludźmi
lub organizacjami spoza szkoły i podali jako przykłady spotkania z:
- ciekawymi ludźmi np. paraolimpijczykiem,
- uczniami, którzy chodzą do innych szkół ponadgimnazjalnych,
- pedagogiem szkolnym na temat preorientacji zawodowej,
- psychologiem.
Uczniowie powiedzieli również, iż nauczyli się, że należy dążyć do spełnienia swoich marzeń, a w czasie trudności
nie można się załamywać. Spotkania z psychologiem i pedagogiem, jak podali, dały im to, że są lepiej

 43 / 60Raport z ewaluacji: Gimnazjum w Dębowcu



przystosowani do życia rodzinnego, mają większe pojęcie o tym, co chcą robić w przyszłości, łatwiej im będzie
podjąć decyzję, co do swojego dalszego życia.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

Gimnazjum przygotowuje swoich uczniów do dalszej nauki, a w przyszłości do funkcjonowania
na rynku pracy. Wykorzystuje informacje o swoich absolwentach w celu motywowania uczniów oraz
ukazywania im różnych możliwości dalszego kształcenia.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. 
Nauczyciele w ankiecie podali, że wykorzystują od czasu do czasu (9/19) lub często (10/19) informacje o losach
absolwentów do doskonalenia procesu nauczania i wychowania. W wywiadzie stwierdzili, że informacje o uczniach,
zwłaszcza dotyczące ich dalszej kariery szkolnej, wykorzystywane są do motywowania uczniów Gimnazjum.
Absolwenci dzielą się informacjami na temat szkół ponadgimnazjalnych, pomagają w organizacji zawodów
sportowych, nagłaśniają dyskoteki szkolne. Uczniowie kl. II w ankiecie w większości podali, że nauczyciele
od czasu do czasu (29/49) opowiadają im o losach absolwentów szkoły. Część uczniów stwierdziła, że zdarza się
to regularnie (5/49), część wskazała, iż sporadycznie (11/49) lub nigdy (7/49).

Szkoła współpracuje z absolwentami.
Tak dyrektor w wywiadzie, jak i wszyscy nauczyciele w ankiecie stwierdzili, że podejmują współpracę
z absolwentami. Dyrektor stwierdził w wywiadzie, iż szkoła współpracuje z absolwentami w następujących formach:
- organizowanie praktyk studenckich (pedagogicznych), co wymienili także nauczyciele,
- możliwość prezentacji działalności absolwentów,
- wynajem sali gimnastycznej,
- umożliwienie organizacji spotkań absolwentów,
- udostępnianie pomieszczeń dla prowadzenia zajęć dla społeczności lokalnej,
- absolwenci często przychodzą porozmawiać o swoich sukcesach i problemach.
Nauczyciele w ankiecie jako przykłady swojej współpracy z absolwentami podali:
- udzielanie przez absolwentów pomocy uczniom,
- prezentowanie swoich szkół,
- pomoc przy organizacji zawodów szkolnych,
- udział absolwentów w imprezach szkolnych,
- oferowanie usług, np. w zakresie nagłośnienia dyskotek szkolnych,
- organizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji.

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji. 
Ankietowani uczniowie kl. II w zdecydowanej większości stwierdzili, że mają poczucie, iż kończąc szkołę będą
dobrze przygotowani do dalszej nauki (34/49 wypowiedzi "raczej tak", 11/49 wypowiedzi "zdecydowanie tak").
Większość uczniów kl. II stwierdziła również, iż aby dostać się do wybranej szkoły, nie potrzebują korepetycji
lub innych zajęć poza szkołą (27/49 wypowiedzi "raczej nie", 8/49 wypowiedzi "zdecydowanie nie"). 13 z 49
uczniaków wybrało odpowiedź "raczej tak", jeden z uczniów wskazał odpowiedź "zdecydowanie tak". Większość
ankietowanych rodziców na pytanie czy, aby zapewnić możliwość dalszej nauki w szkole, do której chce się dostać
ich dziecko, będzie ono potrzebować korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, odpowiedzieli w sposób
następujący: 8/65 ważnych odpowiedzi "zdecydowanie nie", 27/65 odpowiedzi "raczej nie", 24/65 wypowiedzi
"raczej tak" i 6/65 odpowiedzi "zdecydowanie tak".

Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. 
Zdaniem dyrektora wyrażonym w wywiadzie, szkoła prowadziła następujące działania, aby przygotować uczniów
do funkcjonowania na rynku pracy:
- nauczanie języka obcego, wyjazdy zagraniczne młodzieży, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
spotkania ze specjalistami,
- kształtowanie odpowiednich postaw potrzebnych na rynku pracy w ramach realizacji Planu Pracy Działań
Wychowawczych, Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego,
- nacisk na naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
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Dyrektor i nauczyciele wspólnie podali:
- preorientację zawodową prowadzoną przez pedagoga - warsztaty w kl. III „Planuję swoją przyszłość”, zajęcia
z preorientacji zawodowej „Prezentacja zawodów, poradnictwo indywidualne,
- organizowanie spotkań dla uczniów ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
- organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym szkoły ponadgimnazjalnej,
- omawianie sieci szkół ponadgimnazjalnych przez dyrektora, pedagoga i wychowawców.
Nauczyciele w wywiadzie wskazali dodatkowo:
- zajęcia z preorientacji zawodowej dla klas wszystkich poziomów,
- organizowanie wyjazdów młodzieży na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych i zapraszanie do Gimnazjum
przedstawicieli uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na spotkania organizowane dla rodziców i uczniów,
- korzystanie z Internetu na temat zawodów i szkół,
- organizowanie spotkań z reprezentantami różnych zawodów: z policjantem, pielęgniarką szkolną, górnikiem,
murarzem, księdzem.
Ponadto nauczyciele powiedzieli, że ich uczniowie uczą się umiejętności pracy w zespole, zdobywają umiejętności
posługiwania się technologią informacyjną, komunikowania się w języku polskim i języku obcym, kreatywności,
przedsiębiorczości, uczciwości, wysokiego poczucia wartości. Dodatkowo podali, że uczniowie klas II zdają
egzamin na kartę motorowerową.
Rodzice w wypowiedzi w ankiecie w większości stwierdzili, iż uczniowie Gimnazjum są dobrze przygotowani
do funkcjonowania w dalszym życiu (6/64 wypowiedzi "zdecydowanie tak", 40/64 wypowiedzi "raczej tak"). 18/64
rodziców wybrało odpowiedź "raczej nie", jedna osoba wskazała odpowiedź "zdecydowanie nie".
W badaniu ankietowym uczniów kl. II, 31/49 uczniów stwierdziło, że są dobrymi uczniami, 39/49 podało, że są
samodzielnymi, 21/49, iż są aktywnymi, 27/49 uczniów podało, iż sami podejmują decyzję. 20/49 uczniów kl. II
podało, że lubi naukę, 42/49 wskazało, iż lubi innych ludzi.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

Gimnazjum prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną o swojej ofercie: wydaje gazetę
"Gimnazjalnik", publikowaną w lokalnym kwartalniku "Dębowieści", prowadzi stronę internetową, bierze
udział w targach edukacyjnych. Gimnazjum w środowisku lokalnym ma opinię szkoły dbającej o jakość
uczenia się. 

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. 
Dyrektor w ankiecie podał, że szkoła informuje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach poprzez:
- specjalne informatory, ulotki, foldery na temat działalności szkoły,
- własną stronę internetową,
- umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń,
- wydawanie własnej gazetki szkolnej,
- cykliczne prezentowanie się w lokalnych mediach.
Jako inne przykłady dyrektor wymienił:
1. Szkolną gazetę "Gimnazjalnik" stanowiącą część lokalnej gazety "Dębowieści".
2. Comiesięczne sprawozdania z działalności Gimnazjum do Rady Gminy Dębowiec.
3. Sprawozdania z działalności Gimnazjum
4. Udział w targach edukacyjnych dotyczących wymiany międzynarodowej (w Kuratorium Oświaty w Katowicach
i Delegaturze w Bielsku - Białej, w RODN "WOM" Częstochowa, Starostwie Powiatowym w Będzinie).
5. Udział uczniów w "Śniadaniu Mistrzów".
Dyrektor w ankiecie podał, że ostatnim okresie szkoła upowszechniła informację:
1) w gazecie lokalnej „Dębowieści” (2 ostatnie wydania):
- zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014,
- zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
- wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
- wpisy do „Złotej Księgi Absolwentów”,
- sprawozdania z uroczystości szkolnych: Dnia Edukacji Narodowej i Święta Niepodległości,
- sprawozdania z apeli z okazji Dnia Języka Obcego, Dnia Chłopaka,
- informacja o przeprowadzonej Żywej lekcji historii,
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- informacja na temat akcji i programów charytatywnych i proekologicznych,
- artykuł "Pomaganie jest fajne",
- artykuł "Zwykły-niezwykły bohater czyli spotkanie z Januszem Rokickim",
- informacja o zawodach sportowych,
- galeria zdjęć dyskoteki „W rytmie lat 60-tych i 70-tych”,
- "półmetek" klas drugich,
- projekt edukacyjny klas drugich "Media i języki nie są nam obce",
- zaproszenie na bal karnawałowy organizowany przez Radę Rodziców,
- osiągnięcia uczniów na Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych,
2) w Internecie:
- zasady rekrutacji,
- zmiany w ofercie zajęć pozalekcyjnych,
- osiągnięcia uczniów na Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych,
- bieżące informacje na temat działalności szkoły,
- spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Dębowiec i Krasnej – Cieszyn (kl. IV,
V).
Analiza dokumentów szkoły potwierdza, że szkoła informuje o swojej ofercie poprzez m.in.:
- gazetę lokalną „Dębowieści”, wkładkę „Gimnazjalnik” od 2001 r.,
- stronę internetową Gimnazjum w Dębowcu,
- „Dni Otwarte” w Gimnazjum,
- opracowanie i wydanie sprawozdania z działalności Gimnazjum z okazji 10-lecia,
- spotkania informacyjne dla rodziców,
- spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem, wychowawców klas,
- plakaty, ogłoszenia na tablicy informacyjnej i w gablotach.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów.
W przeprowadzonym badaniu ankietowym (rodzice) i wywiadzie (partnerzy), tak rodzice, jak i partnerzy szkoły
wskazali, iż szkoła informowała ich w tym lub poprzednim roku szkolnym o:
- sukcesach uczniów na olimpiadach przedmiotowych (42/73 wypowiedzi rodziców),
- sukcesach uczniów w konkursach (45/73),
- sukcesach uczniów w zawodach/imprezach sportowych (34/73),
- nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły (11/73),
- przyznawaniu uczniom szkoły stypendiów naukowych (20/73) .
Ponadto rodzice podali, iż posiadają informacje o:
- udziale przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach (22/73),
- otrzymaniu przez szkołę dotacji/grantu (9/73)
- realizowaniu przez szkołę projektu lub udziale w akcji społecznej (23/73).
Partnerzy szkoły podali także, że informacje o osiągnięciach szkoły można znaleźć w prasie lokalnej,
a w szczególności w "Dębowieściach" oraz sprawozdaniach o pracy Gimnazjum, kierowanych do gminy,
dostępnych także w bibliotekach. Stwierdzili, iż informacje, które otrzymują na ten temat są raczej wystarczające.
Informacje na temat osiągnięć szkoły, pozytywnie oceniło 26/29 ankietowanych rodziców wypowiadających się
w tej sprawie (wypowiedzi: "dobrze", "bardzo dobrze", "pozytywnie", "wystarczająco", "cieszę się z osiągnięć").

Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań. 
Wszyscy nauczyciele w ankiecie (19/19) stwierdzili, iż informują rodziców o wymienionych poniżej celach
i działaniach, co potwierdzili ankietowani rodzice (73), podając, iż są poinformowani o:
- celach, które chce realizować szkoła (30/73 wypowiedzi rodziców),
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną (14/73),
- celach edukacyjnych działań, które realizują nauczyciele (31/73),
- celach wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (22/73),
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą (15/73).
Partnerzy szkoły w wywiadzie również wskazali, iż są informowani przez pracowników szkoły o tym:
- jaki jest sens edukacyjny i wychowawczy działań, które realizują i jakie cele chce realizować szkoła.

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie.
Dyrektor w wywiadzie podał, jako przykłady, następujące działania edukacyjne dla dorosłych, prowadzone przez
szkołę w tym lub poprzednim roku szkolnym, na które wskazali również nauczyciele, ankietowani rodzice oraz
partnerzy w wywiadzie:
- szkolenia, kursy, warsztaty (14/73 wypowiedzi rodziców),
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- projekty edukacyjne (8/73),
- konkursy (10/73),
- spotkania z ciekawymi ludźmi (17/73),
- konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności (12/73),
- akcje społeczne (12/73),
- działania informacyjne 15/73).
Partnerzy szkoły dodatkowo wymienili: spotkania z psychologiem i pedagogiem na temat trudności w uczeniu się,
spotkanie z policjantem w zakresie przeciwdziałania narkomanii, prelekcję dotyczącą preorientacji zawodowym
kierowaną do rodziców, koncerty ekumeniczne.
W dokumentach szkoły opisane są następujące działania, promujące wartość uczenia się:
- motywacyjna funkcja oceniania opisana w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
- przyznawanie stypendiów dyrektora uczniom osiągającym dobre wyniki (Regulamin przyznawania stypendiów),
- przyznawanie stypendium Jana Pawła II w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za wyniki i osiągnięcia
uczniów (Regulamin),
- przyznawanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu" (przyznawane
w woj. śląskim w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych),
- przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za osiągnięcia (Regulamin
Rekrutacji),
- najlepszy absolwent szkoły otrzymuje od wójta "Złote pióro",
- najlepsi uczniowie uchwałą Rady Pedagogicznej wybierani są do wpisu do Złotej Księgi Absolwentów,
- za dobre wyniki w nauce i sukcesy w konkursach oraz zawodach sportowych uczniowie otrzymują pochwały
dyrektora na forum całej szkoły, otrzymują również pochwały na piśmie,
- za wysokie wyniki w nauce uczniowie otrzymują nagrody książkowe, dyplomy uznania, np. za uzyskanie
najwyższego łącznego wyniku na egzaminie,
- rodzice uczniów, uzyskujących najwyższe wyniki w nauce, otrzymują listy pochwalne od dyrektora Gimnazjum.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się.
Ankietowani rodzice (73) stwierdzili w zdecydowanej większości, iż szkoła dba o jakość uczenia się (56/64
ważnych wypowiedzi - "raczej tak", 6/64 - "zdecydowanie tak"). W wywiadzie, rodzice na potwierdzenie tego podali,
że:
- w szkole jest dostęp do Internetu,
- zakupione zostały pomoce dydaktyczne,
- organizowane są próbne egzaminy,
- uczniowie dostają się do szkół pierwszego wyboru,
- realizowane są projekty edukacyjne kształcące uczniów w wielu kierunkach,
- uczniowie wykonują różne prezentacje,
- w szkole pracują kompetentni nauczyciele.
Uzupełniając wypowiedź, stwierdzili, że do dyspozycji nauczycieli są rzutniki multimedialne, jest dużo pomocy,
w pracowni komputerowej każdy uczeń ma dostęp do Internetu, sale lekcyjne są wyposażone w środki
audiowizualne i odpowiednie oprogramowanie, uczniowie mają dostęp do biblioteki szkolnej dobrze wyposażonej,
korzystają z boiska do siatkówki, do piłki plażowej, piłki nożnej, z boiska "Orlik".
Tak rodzice, jak i partnerzy oraz przedstawiciele samorządu w wywiadach powiedzieli, iż o tym, że szkoła dba
o jakość uczenia, świadczą wyniki uczniów na egzaminach i ich osiągnięcia w konkursach przedmiotowych - jest
wielu finalistów i laureatów, uczniowie dostają się do szkół pierwszego wyboru, jak również na dobre studia
wyższe, jak podali rodzice. Rodzice dodali, że uczniowie szkoły uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie
gimnazjalnym - w ostatnich dwóch latach były to wyniki wyższe od wyników krajowych.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym
środowiskiem. 
Zdaniem zdecydowanej większości rodziców (60/66 odpowiedzi), wyrażonym w ankiecie oraz zdaniem partnerów
i przedstawicieli samorządu, wyrażonym w wywiadzie, nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy
na współpracy z rodzicami (48/66 wypowiedzi rodziców "raczej tak", 12/66 - "zdecydowanie tak").

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

Rodzice uczniów dzielą się opiniami na temat działań podejmowanych przez szkołę, a szkoła bierze
pod uwagę ich opinie. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.
 
Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania.
W przeprowadzonej ankiecie, rodzice podali, że dzielili się z nauczycielami lub dyrekcją szkoły swoimi opiniami
na temat pracy szkoły i sposobu nauczania podczas:
- zebrań rodziców (60/73),
- indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (19/73),
- indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (np. podczas przerw, "okienek")
(11/73),
- przy okazji uroczystości i imprez szkolnych lub klasowych (1/73).
Potwierdzili to nauczyciele i dyrektor w ankietach podając, iż rodzice dzielą się z nimi opiniami podczas:
- zebrań rodziców (dyrektor i 16/19 nauczycieli ),
- indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (dyrektor i wszyscy ankietowani
nauczyciele),
- indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (np. podczas przerw, "okienek")
(dyrektor i wszyscy nauczyciele),
- przy okazji uroczystości i imprez szkolnych lub klasowych (18/19 nauczycieli),
- poprzez dziennik internetowy (1/19 nauczycieli),
- w ankietach (dyrektor i 15/19 nauczycieli).
Zdaniem ankietowanych rodziców (73), nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami
(48/65 ważnych wypowiedzi - "raczej tak", 12/65 wypowiedzi "zdecydowanie tak").
Na podstawie wyników obserwacji szkoły można stwierdzić, że na tablicach ogłoszeń są podane informacje
na temat:
- zebrań rodziców,
- terminów indywidualnych spotkań dyrekcji oraz nauczycieli z rodzicami,
- terminów zajęć pozalekcyjnych.

Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły.
Dyrektor w wywiadzie i 18/19 ankietowanych nauczycieli oraz 50/69 rodziców (69 ważnych wypowiedzi),
potwierdziło, że opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. 19/69 rodziców wybrało
odpowiedź "raczej nie". Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że rodzice akceptują działania szkoły i uważają, iż
działania podejmowane przez szkołę są odpowiednie. Każda opinia rodziców skierowana do dyrektora, nauczyciela
jest uwzględniana i rozpatrywana. Nauczyciele w wywiadzie podali, że rodzice mają wpływ na działania szkoły
szczególnie w zakresie: opiniowania programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, opiniowania
zmian w statucie, konsultowania planów działań wychowawcy klasy.
Uczestniczący w wywiadzie rodzice, jako przykłady działań, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę
pod wpływem opinii rodziców, podali:
- założenie monitoringu wizyjnego,
- zmianę ubezpieczyciela,
- opiniowanie przez Radę Rodziców planu pracy wychowawczej szkoły,
- decydowane przez Radę Rodziców o przeznaczeniu środków finansowych na potrzeby uczniów i szkoły, np.
zakup internetu bezprzewodowego, 4 rzutników multimedialnych, ekranów, książek na nagrody dla uczniów.

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. 
Dyrektor w wywiadzie stwierdził, iż w ramach działań wspierających rodziców przez szkołę:
- rodzice w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
- rodzice mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze,
- rodzicom oferowana jest pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych,
- szkoła prowadzi zajęcia wychowawcze dla dzieci.
Ponadto wymienił inne działania szkoły prowadzone w tym zakresie:
1. Organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów pozostających dłużej w szkole w ramach godzin KN.
2. Poradnictwo indywidualne.
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3. Konsultacje comiesięczne dla rodziców.
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami, pedagogami i psychologami.
5. Informowanie rodziców o możliwości uczestnictwa w grupie wsparcia przy gminie.
6. Informowanie rodziców o możliwości spotkania z psychologiem działającym w gminie.
Jako kluczowe podał:
- comiesięczne spotkania z nauczycielami, w których bierze udział 25 % rodziców,
- spotkania ze specjalistami: psychologami, pedagogami, w których uczestniczy 80 % rodziców.
Nauczyciele w ankiecie podali, iż:
- utrzymują stały kontakt z rodzicami (19/19),
- starają się poznać sytuację życiową wychowanków i ich rodzin (19/19),
- w zależności od potrzeb prowadzą indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami (17/19),
- służą radą i wsparciem w sytuacjach problemowych (19/19)
- doradzają, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia (17/19).
Zdaniem rodziców wyrażonym w ankiecie, szkoła oferuje następujące formy wsparcia:
- wychowawca współpracuje z rodzicem (56/73 wypowiedzi rodziców),
- pomoc specjalisty pedagoga (56/73),
- szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej)
(19/73),
- pomoc specjalisty psychologa (21/73),
- prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze (2/73),
- pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (14/73),
- poradnictwo wychowawcze (6/73),
- opiekę socjalna (5/73),
- grupę wsparcia (3/73),
- pomoc logopedy (10/73),
- nauczyciele współpracują z rodzicami (28/73),
- dyrektor współpracuje z rodzicami (27/73).
Za najbardziej pomocne formy wsparcia, ankietowani rodzice uznali:
- pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego (45/73),
- pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (12/73),
- opiekę socjalną (5/73),
- doradztwo w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem (wychowawcą) (23/73),
- udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli (wychowawców) w sytuacjach problemowych (33/73).
W dokumentach szkoły znajdują potwierdzenie wymienione działania.
Na podstawie obserwacji szkoły można stwierdzić, że w dostępnym miejscu zamieszczone są informacje o:
- godzinach dyżurów nauczycieli dla rodziców,
- godzinach dyżurów dyrekcji szkoły dla rodziców,
- innych formach kontaktu (telefon, adres mailowy). Umieszczone są również informacje skierowane do rodziców
na tematy wychowawcze - o problemach wychowawczych, o tym jak rozmawiać z dzieckiem.

Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci.
Wszyscy ankietowani nauczyciele (19) stwierdzili, że rodzice są w wystarczającym stopniu informowani
o sukcesach ich dzieci. Potwierdziła to większość ankietowanych rodziców ("raczej tak" - 45/70 ważnych
wypowiedzi, "zdecydowanie tak" - 12/70). Również wszyscy ankietowani nauczyciele podali, iż rodzice są
w wystarczającym stopniu informowani przez o trudnościach jakie mają ich dzieci. Podobnie jak poprzednio,
potwierdziła to większość ankietowanych rodziców ("raczej tak" - 53/70 ważnych wypowiedzi, "zdecydowanie tak" -
10/70 wypowiedzi). W wywiadzie rodzice stwierdzili, iż informacje, które otrzymują od nauczycieli lub innych
pracowników szkoły na temat ich dzieci są pomocne w wychowaniu. Podali, że rodzice mieli możliwość spotkania
z doradcą zawodowym, pedagogom, psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wskazali również,
iż przydatne są informacje uzyskiwane na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. 
Ankietowani rodzice (pojedynczy) podali, że uczestniczyli w:
- spotkaniach z policjantem, pedagogiem, psychologiem,
- zebraniach rodziców, wywiadówkach,
- organizowaniu balu,
- balu karnawałowym,
- w organizacji kuligu,
- balu szkolnym,
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- olimpiadzie geograficznej, matematycznej,
- projekcie unijnym (wymiana młodzieży).
W wywiadzie, przedstawiciele rodziców, jako przykłady działań organizowanych przez szkołę, w których brali
udział, wskazali organizowanie balu karnawałowego dla rodziców, organizowanie uroczystego zakończenia klas III,
pomoc w organizacji wymiany międzynarodowej, pomoc przy organizacji ognisk klasowych, pieczenie ciast
na bale, kiermasze, dyskoteki, udział w uroczystościach szkolnych. Zdaniem rodziców, działalność taka przyczynia
się do promocji szkoły w środowisku, a w działania te angażuje się duża grupa rodziców z każdej klasy.
Jako przykłady uczestnictwa rodziców w działaniach szkoły, nauczyciele w wywiadzie podali:
- współorganizację wymiany młodzieży, opiekę i goszczenie uczniów z zagranicy,
- udział w uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, Dniu Edukacji Narodowej,
- opiekę rodziców na wycieczkach i rajdach górskich, "komersie" i "półmetku",
- udział w koncercie kolęd i pieśni pasyjnych,
- rajdzie szkolnym (2 razy w roku szkolnym),
- obecność w działalności charytatywnej - przygotowywanie paczek dla dzieci z ubogich rodzin i z Ukrainy,
- pomoc w organizacji wyjazdu do fabryki Fiata w Tychach (transport),
- organizację transportu młodzieży Gimnazjum na zawody sportowe i konkursy organizowane w innych
miejscowościach.

Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.
Wszyscy ankietowani nauczyciele (19) podali, że rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia
szkoły. Dyrektor w wywiadzie wskazał, że rodzice:
- opiniują i uchwalają Szkolny Program Profilaktyki i Program Wychowawczy (Rada Rodziców),
- opiniują zmiany do Statutu Gimnazjum (Rada Rodziców),
- opiniują procedury usprawiedliwiania nieobecności i regulamin zachowania uczniów,
- opiniują Plany Pracy Wychowawców przedstawione przez wychowawców na pierwszych zebraniach z rodzicami,
- dysponują środkami finansowymi,
- decydują o wyborze ubezpieczyciela (Rada Rodziców),
- opiniują plan finansowy szkoły (Rada Rodziców),
- wydają opinię dotyczącą pracy nauczyciela przy realizacji jego awansu zawodowego (Rada Rodziców).
Ankietowani rodzice, na pytanie czy współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły,
odpowiedzieli w sposób następujący: "zdecydowanie tak" - 2/72 ważne odpowiedzi, "raczej tak" - 20/72, "raczej
nie" - 35/72, "zdecydowanie nie" - 15/72. Jako przykłady swego uczestnictwa, w ankiecie podali: wycieczki szkolne,
wymianę zagraniczną młodzieży, opiniowanie Programu Wychowawczego szkoły, organizację balu szkolnego,
dofinansowanie szkoły (pojedyncze wypowiedzi rodziców). W wywiadzie rodzice wypowiedzieli się podobnie,
wskazując udział rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności szkoły lub klas, do których
uczęszczają ich dzieci, np. dotyczących organizacji wycieczek, kuligu, ogniska, "komersu", wyjazdów dzieci za
granicę.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Nauczyciele współpracują zespołowo, podejmując efektywne działania. Sprawne zarządzanie
szkołą, zespołowa praca nauczycieli, przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów.
Ankietowani nauczyciele i dyrektor szkoły podają, że nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów. Dyrektor
szkoły podaje, że większość nauczycieli angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów szkolnych. Ankietowani
nauczyciele stwierdzają, że najczęściej są zaangażowani w pracę zespołu metodycznego i do spraw ewaluacji (po
19/19), wychowawczego i profilaktycznego (18/19), programowego (15/19) i organizacji imprez dla uczniów,
rodziców lub nauczycieli (14/19).

Zespoły analizują efekty swojej pracy.
Zespoły analizują efekty swojej pracy, co potwierdzają ankietowani nauczyciele i dyrektor szkoły. Dyrektor podaje,
że zespoły, które działają w szkole, dokonują analizy efektów swojej pracy, stosując regularnie procedury
ewaluacyjne, co też potwierdzają wszyscy ankietowani nauczyciele. W czasie wywiadu dodają, że analizują efekty
pracy zespołów. Jako przykłady podają:

- co semestralne omawianie sprawozdań zespołów przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- omawianie problemów wychowawczych,
- planowanie działań wychowawczych, monitorowanie ich realizacji, modyfikacja działań, analiza efektów ich
realizacji.

Zespół przedmiotowy analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych, opracowuje wnioski, realizuje zaplanowane
zadania, ocenia efekty. Zespół do spraw ewaluacji analizuje raport ewaluacji i wdraża wnioski w planowaną
realizację zadań szkoły.

Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów.
Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole, opierając się na analizie efektów pracy zespołów, co potwierdzają
ankietowany dyrektor i nauczyciele. Zdaniem dyrektora szkoły, zdecydowana większość działań planowana jest
wspólnie z innymi nauczycielami, co potwierdza 18 z 19 ankietowanych nauczycieli. Uważają oni, że całość tego
planowania opiera się na analizie efektów pracy zespołów. Podają na to przykłady: sprawozdania z pracy zespołów
przedkładane są co pół roku, na ich podstawie planuje się pracę zespołów i organizuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną i socjalną dla uczniów.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, co potwierdzają ankietowani: dyrektor szkoły i nauczyciele. 18 z 19
ankietowanych nauczycieli podaje, że bardzo często korzysta z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów, które napotykają w szkole. 17 z 19 objętych badaniem nauczycieli uważa, że zespoły nauczycielskie
funkcjonujące w szkole pomagają im w sytuacjach problemowych. W czasie wywiadu dodają, że odwołują się
do pomocy zespołu wychowawczego, do poszczególnych nauczycieli, zespołu do spraw koordynowania
i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W trakcie współpracy wymieniają się doświadczeniami.
Młodzi nauczyciele uzyskują pomoc od opiekuna stażu. Ankietowany dyrektor szkoły potwierdza, że pojawiające
się problemy rozwiązuje się w szkole zespołowo.

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy.
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, dotyczących metod i form współpracy,
co potwierdzają: ankietowani nauczyciele, dyrektor szkoły i pracownicy niepedagogiczni w czasie wywiadu.
Ankietowany dyrektor podaje, że w tym i poprzednim roku szkolnym były prowadzone następujące formy
doskonalenia zawodowego, dotyczące metod i form współpracy: szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne i inne, takie
jak: "Jak przygotować Radę Pedagogiczną do ewaluacji wewnętrznej ?", "Ewaluacja zewnętrzna", "Opinia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Praktyce", "Wychowywać w duchu wartości - Jak rozwiązywać trudne sytuacje
wychowawcze?", "Praca z dzieckiem dyslektycznym", "Komunikacja z dzieckiem i rodzicem", „Procedury
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wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - praca zespołów do spraw
udzielania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej", "Budowanie projektów w gimnazjum",
szkolenia związane z organizacją egzaminu gimnazjalnego, „Zadania zespołu nauczycielskiego”, „Profilaktyka
na co dzień – Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?”; „Łagodzenie konfliktów w pracy z młodzieżą
w szkole”; "Mobilność Comeniusa", "Jak dostosowujesz wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości
uczniów, posiadających opinię i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej", "Współpraca zespołów
do spraw koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej". Zdaniem ankietowanego dyrektora
uczestnictwo nauczycieli w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce. 18 z 19 ankietowanych nauczycieli podaje,
że uczestniczyli w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w tym zakresie i zdaniem wszystkich
objętych badaniem, nabyta wiedza i umiejętności są przydatne w pracy zawodowej. Także pracownicy
niepedagogiczni w czasie wywiadu stwierdzają, że uczestniczą wspólnie z pracownikami pedagogicznymi szkoły
w szkoleniach dotyczących doskonalenia pracy zespołowej. Wspólnie z nauczycielami wzięli udział w szkoleniu
dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji. Uczestniczyli także w szkoleniu wewnętrznym,
dotyczącym pracy zespołowej w kuchni. Sekretarz szkoły wraz z dyrektorem szkoły uczestniczyli w szkoleniu
z wychowawcami klas III, dotyczącym rekrutacji elektronicznej. Pracownicy niepedagogiczni, wspólnie
z nauczycielami uczestniczyli w szkoleniu z zakresu BHP. Dokumentacja pracy szkoły potwierdza wspólne
szkolenia pracowników szkoły w wyżej wymienionym zakresie i podejmowane wspólne działania:

- praca zespołów nadzorujących egzamin zewnętrzny,
- praca zespołu wychowawczego,
- praca zespołowa nauczycieli podczas ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- praca zespołu do spraw koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- współpraca nauczycieli podczas realizacji projektów edukacyjnych,
- współpraca nauczycieli w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i eliminowania zagrożeń,
- praca nauczycieli z uczniem mającym trudności w nauce,
- współpraca nauczycieli podczas realizacji programów współpracy międzynarodowej.

Przykłady odbytych, między innymi  szkoleń, to:

- "Jak przygotować Radę Pedagogiczną do ewaluacji wewnętrznej?",
- "Ewaluacja zewnętrzna",
- "Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w praktyce",
- "Wychowanie w duchu wartości - Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze?";
- "Praca z dzieckiem dyslektycznym";
 "Komunikacja z dzieckiem i rodzicem";
- „Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”
- "Praca zespołów do spraw udzielania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej",
- "Budowanie projektów w gimnazjum". 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:
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Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w realizację ewaluacji wewnętrznej powoduje, że proces
zmiany jest efektem wspólnych decyzji. Wprowadzenie zmian w szkole w oparciu o wnioski wynikające
z pełnionego nadzoru pedagogicznego, przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej.
Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej, co potwierdzają ankietowani
nauczyciel i dyrektor w czasie wywiadu. Wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że są zaangażowani
w ewaluację wewnętrzną. Stwierdzają, że ich udział w niej był spowodowany chęcią podejmowania działań celem
poprawy jakości własnej pracy (15/19) oraz zwyczajem panującym w szkole (6/19). Oceniając swoje
zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną szkoły podają, że angażuję się w nią w wysokim stopniu
(18/19). Przykładami działań w ramach realizacji ewaluacji wewnętrznej to:

- wybór obszaru badania,
- przygotowanie planu obserwacji,
- opracowanie narzędzi
- przeprowadzenie badań,
- opracowanie informacji,
- wyciąganie wniosków,
-formułowanie rekomendacji,
- wdrażanie do rekomendacji.

Dyrektor szkoły w czasie wywiadu potwierdza wyżej wymienione przez nauczycieli przykłady działań, w ramach
ewaluacji wewnętrznej.

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły.
Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły, co potwierdzają
nauczyciele i dyrektor szkoły w czasie wywiadu. Zdaniem dyrektora szkoły wnioski z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego wprowadzane są do planu pracy szkoły.Na zebraniu Rady Pedagogicznej powołuje się zespół
nauczycieli do formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego na podstawie, których opracowywane są
zadania do realizacji w następnym roku szkolnym.Są one ujęte w planie pracy szkoły i w planie nadzoru
pedagogicznego. Nauczyciele w czasie wywiadu podają następujące przykłady wniosków płynących z ewaluacji
wewnętrznej:

- opracowywanie wniosków z egzaminów zewnętrznych,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych,
- organizacja konsultacji dla uczniów z przedmiotów objętych egzaminem,
- organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
- objęcie uczniów pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
- monitorowanie frekwencji uczniów,
- opracowanie regulamin usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach i zwalniania uczniów z lekcji,
- ścisła współpraca z rodzicami uczniów,
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, organizowanie kół
zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanie uczniów do konkursów.

Efektem wprowadzonych wniosków są laureaci i finaliści z: geografii, WOS- u i z chemii. Dokumentacja pracy
szkoły wskazuje na analizę dotyczącą wewnętrznego nadzoru pedagogicznego i opracowane z niej następujące
wnioski:

- wyniki z egzaminu gimnazjalnego są wyższe niż w powiecie, województwie i kraju oprócz przedmiotów
przyrodniczych,
- działania w szkole planowane są wspólnie z nauczycielami,
- poprawa frekwencji uczniów,
- współpraca nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy z opiekunem stażu,
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- szkoła posiada laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i innych,
- szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniów poprzez system dyżurów nauczycielskich,
- programy nauczania i oferta edukacyjna gimnazjum jest zgodna z podstawą programową,
- monitorować rytmiczność realizacji podstawy programowej oraz realizacji obowiązkowej, określonej w podstawie
programowej liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia,
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- uczniowie niesystematycznie uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
- wszyscy nauczyciele znają opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- usprawniono dokumentowanie ważnych wydarzeń w szkole, osiągnięć uczniów,
- dbanie o kulturę języka,
- szkoła współpracuje z rodzicami,
- udzielanie uczniom zbyt dużej liczby kar,
- wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły w miarę możliwości finansowych.

Analiza dokumentacji pracy szkoły potwierdza także, że wnioski płynące z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
są zawarte w planie pracy szkoły, między innymi:

- utrzymanie wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego (są wyższe niż w powiecie, województwie i kraju oprócz
przedmiotów przyrodniczych),
- uzyskać wyższe wyniki z przedmiotów przyrodniczych (podać przyczyny niższych wyników z części przedmiotów
przyrodniczych po dokładnych analizach wyników),
- organizowanie i przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych we wszystkich jego częściach,
- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów "na półmetku" z zakresu przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i języka obcego,
- opracowywanie i rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych na wszystkich przedmiotach objętych
egzaminem w klasach I-III,
- opracowanie z każdego przedmiotu zestawu typowych zadań egzaminacyjnych i wykorzystywanie ich
na lekcjach,
- organizowanie konsultacji i fakultetów z przedmiotów objętych egzaminem dla uczniów kl. III,
- dokonywanie analiz egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminu,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
- planowanie zadań w szkole wspólnie z nauczycielami,
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- planowe działania zespołów stałych i doraźnych,
- przeprowadzenie lekcji otwartych przez nauczycieli,
- systematyczne dokumentowanie przebiegu nauczania,
- rytmiczność i różnorodność oceniania uczniów,
- przestrzeganie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- monitorowanie frekwencji uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym,
- ścisła współpraca nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy z opiekunem stażu,
- współpraca nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
- organizowanie zajęć z uczniem zdolnym,
- motywowanie uczniów do udział w konkursach z przedmiotów, które rzadko były reprezentowane (chemia, fizyka,
biologia, wychowanie fizyczne),
- pełnienie dyżurów zgodnie z planem i regulaminem dyżurów,
- dostosowywać wymagania edukacyjne do możliwości uczniów, indywidualizacja nauczania,
- udział w programach unijnych.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli, co potwierdzają ankietowani nauczyciele
i dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły podaje, że ewaluacja wewnętrzna jest planowana wspólnie z nauczycielami,
co potwierdzają podczas badań ankietowych, dodając, że do przygotowania planu ewaluacji wewnętrznej
powoływany jest zespół z analizy dokumentacji pracy szkoły, tj. Protokolarza z posiedzeń Rady Pedagogicznej
wynika, że w szkole powołano zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej (Protokół z 13 września 2012 r).
Zaplanowano do przeprowadzenia badania w : obszarze II Procesy zachodzące w szkole. Wymagania: Szkoła ma
koncepcję pracy, Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany, Procesy edukacyjne są efektem
współdziałania nauczycieli - Kształtuje się postawy uczniów, Obszar III Funkcjonowanie szkoły w środowisku
lokalnym Wymagania. - Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, - Wykorzystywane
są informacje o losach absolwentów - Promowana jest wartość edukacji - Rodzice są partnerami szkoły. Rok
szkolny 2011/2012 - (Protokół z dnia 13 września 2012 r.) Obszar II Efekty działalności wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńcze oraz innej działalności statutowej szkoły Wymagania: - Analizuje się wyniki egzaminu
gimnazjalnego. - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - Uczniowie są aktywni - Respektowane są normy
społeczne - Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest nadzór pedagogiczny, Szkoła i placówka ma

 54 / 60Raport z ewaluacji: Gimnazjum w Dębowcu



odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Rok szkolny 2010/2011 - (Protokół z dnia 15 września 2010 r.)
Obszar II Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie: - Oferta edukacyjna umożliwia realizację
podstawy programowej - Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych
zmian w funkcjonowaniu szkoły.
Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian
w funkcjonowaniu szkoły, co potwierdzają w czasie wywiadu nauczyciele i dyrektor szkoły. Zdaniem dyrektora
szkoły w bieżącym i ostatnim roku szkolnym podczas ewaluacji wewnętrznej zaangażowani byli wszyscy
nauczyciele. Na podstawie prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wprowadzono następujące
zmiany:

- wzmożenie monitoringu realizacji podstawy programowej oraz realizacji godzin z art.42 ust.2, punkt 2 KN oraz
sposób ich wykorzystania (planowana obserwacja zajęć),
- analiza efektów kształcenia (egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych i badań osiągnięć edukacyjnych w klasach
II, diagnozy wstępne uczniów nowo przyjętych z matematyki i języka angielskiego).

17 z 19 ankietowanych nauczycieli podaje, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej)
są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły. W czasie wywiadu podają na to przykłady:

- organizacja dodatkowych zajęć dla klas III, przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,
- przestrzeganie opracowanych procedur usprawiedliwień nieobecności uczniów.

Stwierdzają także, że wprowadzone zmiany znacznie poprawiły frekwencję uczniów w szkole, a wyniki egzaminów
zewnętrznych utrzymywane są w czołówce powiatu i województwa. Także zwiększyła się liczba laureatów
i finalistów szkoły (z geografii , WOS- u i chemii).

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Systematyczna dbałość o poprawę warunków lokalowych szkoły i jej wyposażenie sprzyja realizacji
podstawy programowej i przyjętych programów nauczania.

Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole
programów nauczania.
Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole
programów nauczania, co potwierdzają ankietowani: nauczyciele, dyrektor szkoły, większość rodziców (53 z 73),
oraz partnerzy i samorząd w czasie wywiadu. Objęty badaniem ankietowym dyrektor stwierdza, że nie ma braków
w tym zakresie, a 12 z 73 ankietowanych rodziców uważa, że w szkole występują nieliczne braki. Nauczyciele
w czasie wywiadu dodają, że warunki lokalowe szkoły są bardzo dobre. Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną
z zapleczami, ma do dyspozycji z gminy: wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, 2 boiska do piłki
siatkowej, plażowej, nożnej oraz skocznię do skoku w dal. Ponadto w szkole są pracownie: ceramiczna
z zapleczem, artystyczna z zapleczem, informatyczna, chemiczno - biologiczna z 2 zapleczami wyposażonymi
w odczynniki i szkło laboratoryjne, 2 matematyczne, historyczną, 2 polonistyczne, fizyczną z zapleczem ,
geograficzną, 2 językowe. Ponadto w szkole jest: magazyn sprzętu sportowego, gabinet dyrektora, pedagoga,
pielęgniarki, pokój nauczycielski z sanitariatami, sekretariat z pomieszczeniem do monitoringu i zapleczem
kuchennym, stołówkę z kuchnią i zapleczem. Uczniowie szkoły mogą korzystać z bibliotek: publicznej i szkoły
podstawowej znajdujących się w budynku szkoły oraz ze stanowisk multimedialnych i internetowych tych bibliotek.
Obserwacja placówki potwierdziła bardzo dobre warunki lokalowe szkoły. Na 9 oddziałów klasowych szkoła
posiada 11 sal lekcyjnych oraz pomieszczenie z piecem do wypalania ceramiki. Szkoła posiada szatnię dla
uczniów z szafkami. Szkoła ma założony monitoring z 26 kamerami (22 kamery w obiekcie, a 4 monitorują obiekt
na zewnątrz wokół szkoły). Szkoła posiada domofon przy wejściu głównym. Gimnazjum udostępnia szkole
podstawowej stołówkę i częściowo salę gimnastyczną. Sale lekcyjne wyposażone są w pomoce naukowe,
niezbędne do realizacji podstawy programowej. Gimnazjum posiada bardzo dobrą bazę sportową w sali
gimnastycznej, częściowo korzysta ze sprzętu sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dębowianka”
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Mocną stroną szkoły w tym zakresie jest:

- posiadanie więcej sal lekcyjnych niż oddziałów,
- założony monitoring w szkole,
- posiadanie stołówki, sali gimnastycznej i szatni z szafkami dla każdego ucznia,
- bogata baza sportowa,
- lokalizacja obiektu szkolnego wewnątrz Parku Jubileuszowego, w którym znajduje się fontanna z solankami
w centrum Dębowca, w pobliżu przystanku autobusowego, z którego korzystają wszyscy uczniowie dojeżdżający,
- w bibliotece znajduje się bogato wyposażony księgozbiór i centrum multimedialne,

- w budynku szkoły znajduje się biblioteka gminna i biblioteka szkoły podstawowej ze stanowiskami
multimedialnymi i internetem, z których mogą korzystać uczniowie gimnazjum.

Partnerzy i samorząd w czasie wywiadu dodają, że klasy w szkole są schludne, sala gimnastyczna posiada wjazd
dla uczniów niepełnosprawnych, a boisko ze sztuczną nawierzchnią, udostępnione szkole, jest oświetlone. Rodzice
podczas wywiadu dodają, że szkoła jest jednozmianowa, przestrzenna i i bezpieczna. Opieka na dziećmi
w świetlicy szkolnej jest do godziny 16.00, a funkcjonująca w szkole kuchnia zapewnia uczniom "tanie obiady".Ich
zdaniem szkoła jest postrzegana w środowisku jako placówka dbająca o efekty kształcenia, ma wysokie wyniki
z egzaminów zewnętrznych.

W szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych
w szkole programów nauczania.
W szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole
programów nauczania, co potwierdzają ankietowani: nauczyciele, uczniowie i dyrektor szkoły. Ankietowani
nauczyciele (18/19) podają, że wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest wystarczające do realizowania
podstawy programowej i przyjętych w szkole programów. Zdaniem 44 z 49 ankietowanych uczniów w szkole jest
dużo pomocy do nauki. Rodzice w czasie wywiadu podają, że sale lekcyjne są dobrze wyposażone, ale brak jest
basenu w szkole. Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że wyposażenie klas umożliwia realizację celów lekcji.
Nauczyciele wykorzystywali w trakcie prowadzonych zajęć: sprzęt audiowizualny: komputer, projektor
multimedialny, monitor, prezentacje multimedialne, ekspozycje, plansze dydaktyczne, figury matematyczne, mapę,
pomoce przygotowane przez nauczyciela i nagrania związane z tematem zajęć.

W szkole istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły.
W szkole istnieje plan wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, co potwierdzają ankietowani:
dyrektor szkoły oraz partnerzy i samorząd. Zdaniem ankietowanego dyrektora w szkole istnieje plan utrzymania
lub polepszenia warunków lokalowych, podaje na to przykłady: naprawa dachu nad salą gimnastyczną, malowanie
zapleczy w stołówce i wymiana okien. Potwierdzają to partnerzy i samorząd w czasie wywiadu, dodając,
że w planie jest także modernizacja toalet w szatni, w przyszłości budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej.
Z analizy dokumentów dotyczących "Planu utrzymania lub wyposażenia warunków lokalowych na lata 2010 -
2015", wynika, że plan jest na bieżąco realizowany. Najważniejsze zadania do realizacji to:.

- zainstalowanie Internetu bezprzewodowego,
- wymiana okien i docieplenie budynku,
- zakup instrumentów muzycznych potrzebnych do zajęć artystycznych,
- zaadoptowanie pomieszczenia po siłowni,
- konserwacja dachu nad salą gimnastyczną (malowanie, odnowienie sali gimn.),
- zakup pomocy dydaktycznych: - fantomu do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
- lektur, atlasów,  repetytoriów do języka angielskiego, zbiorów zadań egzaminacyjnych,   plansz edukacyjnych,
- doposażenie sali informatycznej,
- malowanie zaplecza stołówki,
- doposażenie szkoły w projektory multimedialne i ekrany projekcyjne.

Niektóre z wyżej wymienionych zadań zostały już zrealizowane.

W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia
dydaktycznego.
W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia
dydaktycznego, co potwierdzają w czasie wywiadu nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektor oraz partnerzy
i samorząd. Zdaniem ankietowanego dyrektora szkoły w ciągu ostatnich dwóch lat podejmowano działania
zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia. W czasie
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wywiadu dodaje, że w szkole jest wystarczająca baza lokalowa: 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna
z zapleczami, pracownia komputerowa, stołówka, gabinet pedagoga i pielęgniarki, gabinet dyrektora, pokój
nauczycielski, sekretariat. Szkoła jest monitorowana 25 kamerami (16 kamer od 2001 r., a w 2009 r. - 9 kamer),
posiada domofon, szatnię z szafkami dla każdego ucznia. Nauczyciele podczas wywiadu stwierdzają, że szkoła
jest bezpieczna, przyjazna, uczy kreatywności wrażliwości na drugiego człowieka i umożliwia rozwijanie
zainteresowań uczniów. Samorząd i partnerzy zaś dodają podczas wywiadu, że we współpracy z nimi szkoła
podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia swego wyposażenia i zasobów lokalowych. Organizuje bale
szkolne, a pozyskane środki finansowe przeznacza na wzbogacenie bazy dydaktycznej, zaś składki z Rady
Rodziców przeznacza na wyposażenie szkoły. Uczniowski Klub Sportowy - "Dębowianka" wspomaga szkołę
w zakresie wyposażenia sportowego (piłki, stroje sportowe), użyczanie sprzętu sportowego na zajęcia, Dyrekcja
corocznie składa do urzędu wnioski planu wzbogacenia polepszenia warunków lokalowych szkoły. Ich zdaniem
szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka bezpieczna. Posiada mało liczne klasy, co przekłada się
na efekty kształcenia. Baza lokalowa szkoły jest dobra. Gminna perkusja przekazania została szkolnemu zespołowi
muzycznemu, wokalno – instrumentalnemu. Uczniowie w szkole nie są anonimowi, szkoła zna wszystkich ich
rodziców. Współpraca z dyrektorem szkoły układa się bardzo dobrze, zna on priorytety polityki oświatowej
w gminie. Także rodzice uczniów współpracują ze szkołą przy poprawianiu warunków lokalowych i jej
wyposażeniu. Rada Rodziców pozyskuje sponsorów poprzez organizację imprez dla środowiska lokalnego (bal
gimnazjalny). Zakupiła internet bezprzewodowy, sprzęt audiowizualny z oprogramowaniem do klas, finansowała
renowację perkusji, zakupiła fantom na zajęcia. Ich zdaniem istnieje potrzeba zorganizowania dowozu uczniów
do szkoły "dowozu typowo szkolnego”. Uczniowie w czasie wywiadu podają, że szkoła ma dużo sprzętu
sportowego, jest w szkole siłownia, istnieje możliwość korzystania z Orlika (2 boisk), boiska szkolnego, bieżni, stołu
do ping - ponga. Wszyscy uczniowie klas tej szkoły uważają, że atmosfera w niej jest „nadzwyczajnie miła
i rodzinna”. Nie ma uczniów w tej szkole, którzy by nie mieli w niej przyjaciół. Według ich opinii w tej szkole uczy się
ich tolerancji i szacunku wobec innych. Ich zdaniem szkoła jest ozdobiona uczniowskimi pracami plastycznymi.
Pracownia komputerowa jest wyposażona w nowoczesne komputery. Uczniowie mają dostęp do komputerów po
zajęciach w bibliotece, jak również w bibliotece publicznej usytuowanej w budynku szkoły.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

Systematycznie dokonywana przez nauczycieli analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć
uczniów, przyczynia się do uzyskiwaniu przez uczniów wysokich wyników na egzaminach gimnazjalnych.

Uczniowie Gimnazjum biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach
sportowych i osiągają wysokie lokaty. Uczniowie szkoły zostali laureatami w konkursach przedmiotowych
z historii, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii, co wpływa na ich motywację
do nauki oraz promuje szkołę.

Uczniowie Szkoły angażują się w szereg działań podejmowanych na rzecz szkoły i środowiska, np. udział
w akcjach charytatywnych: „Pomoc w budowie hospicjum im. Jana Pawła II”, „Pomoc dzieciom
na Ukrainie”, „Prezent pod choinkę”, co ma znaczenie dla kształtowania ich postaw wrażliwości
na cierpienie i biedę.

Gimnazjum owocnie współpracuje z organem prowadzącym i Radą Rodziców, co przynosi efekty w postaci
wzbogacania bazy lokalowej i przekłada się na efekty kształcenia.

Uczniowie Szkoły chętnie uczestniczą w imprezach środowiskowych, np. brali udział w 70 – rocznicy
pierwszego zrzutu Cichociemnych na lokalne tereny, biorą udział w konkursach o charakterze
patriotycznym, co pomaga kształtować ich postawy patriotyczne i umiłowanie „małej Ojczyzny”.

Konsekwentnie realizowana koncepcja pracy szkoły, której założeniem jest zapewnienie uczniom efektów
kształcenia, wszechstronnego rozwoju i doskonalenie systemu wychowawczego (wymiany
międzynarodowe) wpływa na wizerunek szkoły w środowisku.

Nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, umożliwiając
uczniom rozwój ich zainteresowań i pasji oraz osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości.

Nauczyciele diagnozują potrzeby i możliwości edukacyjne swoich uczniów oraz podejmują różnorodne
działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych.

Szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka bezpieczna i dbająca o jakość kształcenia.

Wnioski wypływające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
szkoły i są podstawą do wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A
Uczniowie są aktywni A
Respektowane są normy społeczne B
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

B
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