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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-05-2013 - 29-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Grażyna Szymańska, Hieronim Bukowiecki.

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

Kategoria badanych/źródła
danych

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

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

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

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 9

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

11

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

7

Uczniowie Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, wywiad
prowadzony przy udziale
wychowawców

7

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.

7

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

12

Obserwacja zajęć 8 godzin lekcyjnych, dobór
uwzględnia różnorodność
uczniów w szkole. Klasy
uczniów z upośledzeniem w
stopniu lekkim uczestniczące
w obserwacji, to klasy
najstarsze i rok młodsze od
najstarszych. W przypadku
szkół dla uczniów z
upośledzeniem
umiarkowanym lub znacznym
- obserwacja obejmuje po
jednym oddziale z każdego
etapu edukacyjnego.

8

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 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Koronowie

Patron

Typ placówki Zasadnicza szkoła zawodowa

Miejscowość Koronowo

Ulica Sobieskiego

Numer 16

Kod pocztowy 86-010

Urząd pocztowy Koronowo

Telefon 0523822929

Fax

Www

Regon 09306016500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter specjalna

Uczniowie, wychow., słuchacze 19

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 9

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2

Średnia liczba uczących się w oddziale 6.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat bydgoski

Gmina Koronowo

Typ gminy gmina miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Koronowie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim powołano w 2002 roku i włączono do Zespół Szkół w Koronowie, którego organem prowadzącym jest
Powiat Bydgoski.
Bazę placówki stanowi budynek przy ul. Sobieskiego 16 usytuowany w centrum miasta. W chwili obecnej uczy się
tu 19 osób, otoczone są troskliwą opieką pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki. Szkoła od 2006 r.
corocznie otrzymywała certyfikat „Szkoły bez przemocy”.
W obiekcie znajduje się wystarczająca liczba sal lekcyjnych odpowiedniej wielkości, wyposażonych w nowoczesne
środki przekazu (sprzęt audio-video, rzutniki multimedialne) i pomoce dydaktyczne, pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu, biblioteka, sala gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gabinet psychologa, gabinet
pedagoga, logopedy i medycyny szkolnej, gabinet terapii metodą Biofeedback, integracji sensorycznej, pracownia
gospodarstwa domowego, świetlica, siłownia oraz boisko szkolne. Placówka systematycznie wzbogacana jest
w pomoce dydaktyczne i naukowe, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z
przeprowadzanymi projektami unijnymi. W ciągu dwóch ostatnich lat placówka pozyskała: laptop, cyfrowe aparaty
fotograficzne, projektor, rzutnik pisma, gilotyna, laminator, mały sprzęt AGD, podręczniki, płyty edukacyjne
i poradniki zawodowe.
W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapii pedagogicznej, terapii metodą Biofeedback,
zajęcia integracji sensorycznej, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, realizują nauczanie
indywidualne oraz indywidualne programy nauczania. W swoich działaniach dydaktyczno - wychowawczych kierują
się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwe postawy moralne swoich
wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
Działalność szkoły obejmuje nie tylko proces dydaktyczny, wychowawczy, ale również kształtowanie postaw
patriotycznych i obywatelskich. Każdy rok szkolny to liczne wydarzenia kulturalne: apele, uroczystości związane
z rocznicami historycznymi, konkursy, zawody sportowe, wyjazdy na zieloną szkołę, na festiwale muzyczne w kraju
i za granicą, do kina, teatru oraz wycieczki krajoznawcze.
Dzięki stałym kontaktom szkoły ze środowiskiem pracodawców oraz znajomości potrzeb lokalnego rynku pracy
szkoła pomaga młodzieży w zdobyciu miejsc praktycznej nauki atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów. Uczniowie
odbywają praktyczną naukę zawodu w prywatnych zakładach pracy, jako młodociani pracownicy.
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez OKE
w Gdańsku lub egzaminem czeladniczym (dla uczniów zdobywających przygotowanie zawodowe w zakładach
rzemieślniczych) organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Nauka toczy się trzema równoległymi torami:
- nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole,
- nauka zawodu w zakładach pracy w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowana jest na miesięcznych kursach w każdym roku
kształcenia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
Szkoła zapewnia pomoc w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie
do szkoły.
Uczniowie są bardzo aktywni, uczestniczą z sukcesami w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych
i zawodach sportowych. Są laureatami oraz finalistami konkursów i zawodów wojewódzkich (np. w tenisie
stołowym, w halowej piłce nożnej, w kręglach, "Mój region- miejsce które warto zwiedzić", informatycznym "Mistrz
grafiki komputerowej"), powiatowych ( fotograficznym „Piękno zjawisk atmosferycznych”, plastycznym „Zielona
energia-energią przyszłości”), międzyszkolnych (np. konkursie wokalnym "Dostrzeż mnie", plastycznym "O
środowisko dbamy, wodę oszczędzamy", "Zimowy pejzaż", "Najciekawsze jajo wielkanocne", "Wiosna w moim
mieście") ogólnopolskich, np. "Tesco dla szkół - zdrowo najedzeni".
Wizytówką szkoły jest zespół „Muzyczny Kram”, reprezentujący region i szkołę na festiwalach oraz przeglądach
środowiskowych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Widoczna jest działalność koła recytatorskiego i koła
informatycznego.
Za swoje osiągnięcia uczniowie otrzymują wyróżnienia i nagrody radnych Powiatu Bydgoskiego.
Szkoła realizuje szereg programów i projektów edukacyjnych np.: „Szkołą po szkole”, „Szkołą po szkole 2 i 3”,
"Praktyczna szkoła", "Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ochrony zdrowia psychicznego”. Na dzieci
czekają oferty udziału w różnych konkursach, zawodach, imprezach szkolnych i środowiskowych.
Do najpopularniejszych przedsięwzięć należą między innymi: święto pieczonego ziemniaka, pożegnanie lata,
obchody Dnia Chłopaka, uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, pasowanie na czytelnika, dni
ochrony przyrody, Jedz zdrowo – mój jadłospis, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, wybory miss, topienie Marzanny,
mini playback show, plebiscyt na super nauczyciela, festyn rodzinny, Dzień Dziecka. Tradycją szkoły jest
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uczestnictwo w imprezie integracyjnej z okazji Mikołajek w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie. Cała
społeczność szkolna realizuje przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego, są to akcje charytatywne
i ekologiczne: „Sprzątanie świata”, "Dzień Ziemi", „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Młodzież jest wrażliwa
na los bliskich, opiekuje się miejscami pamięci, przygotowuje jasełka dla przedszkolaków, podopiecznych DPS-u
i Szkoły Podstawowej nr 2 dla klas I-III.
Wszelkie wydarzenia z życia szkoły, osiągnięcia, sukcesy są na bieżąco zamieszczane i ilustrowane na stronie
internetowej szkoły, która jest źródłem wszelkich informacji o placówce, w lokalnej prasie oraz w kronice szkolnej
i samorządu.
W ocenie przedstawicieli samorządu terytorialnego i partnerów oraz rodziców szkoła stanowi dla młodzieży drugi
dom, w którym uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich
możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo swojej niepełnosprawności.Szkoła stwarza im szansę i udziela
pomocy w rozwijaniu talentów.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

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

Komentarz:

            
Szkoła prowadzi analizę wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje przede wszystkim w zakresie
ilościowym, gdyż wiedzę z zakresu zawodów młodzież zdobywa na kursach dokształcających
w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wdrożone wnioski przyczyniają się
do osiągania wysokiego poziomu zdawalności 60-100%. 

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. 
Dyrektor szkoły i nauczyciele w wywiadach wyjaśnili, iż w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych
pod względem ilościowym. Analiza prowadzona jest na poziomie indywidualnych wyników uczniów i wyników
zespołów klasowych. Ilościowe zestawienie wyników powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez OKE
w Gdańsku i rozmów z pracodawcami uczniów, którzy przystępują do egzaminów w Kujawsko – Pomorskiej Izbie
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Wyniki analizuje się na poziomie pojedynczych uczniów na tle klasy
i danego zawodu. Określa się wynik średni, najlepszy i najgorszy uzyskany w klasie. Sporządza się zestawienia
z trzech kolejnych lat. Porównuje się liczbę osób przystępujących do egzaminu z liczbą osób kończących szkołę
zawodową i otrzymujących tytuł czeladnika lub dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz
liczbę uczniów, którzy zdają egzamin organizowany przez OKE w Gdańsku i Izbę Rzemiosła. Porównuje się
również wyniki z ocenami rocznymi z praktycznej nauki zawodu z wynikami z kursów dokształcających, oblicza się
łatwość lub trudność zadania z etapu pisemnego i praktycznego oraz wskazuje umiejętności, jakimi muszą
dysponować uczniowie, aby zdać egzamin zawodowy. W szkole nie prowadzi się analizy jakościowej, ponieważ
uczniowie zdobywają wiedzę na kursach dokształcających.

Wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dyrektor szkoły
w wywiadzie i nauczyciele w ankiecie wskazali, że wnioski z analizy są wdrażane. Jako przykłady podali
następujące działania:

- kształtowanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości odnalezienia się na rynku pracy i radzenia sobie
z emocjami. poprzez uczestniczenie w projekcie unijnym „Szkoła po szkole”, „Praktyczna Szkoła ",

- ćwiczenia umiejętności rozwiązywania testów egzaminacyjnych na zajęciach pozalekcyjnych i przeprowadzenie
sprawdzianów w formie testów na przedmiotach tj.: matematyka, podstawy przedsiębiorczości,
    - kształcenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych na forum,

- wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu prawa pracy - organizowanie spotkań z potencjalnymi
pracodawcami,
    - kształcenie umiejętności autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego,
    - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach.
Wnioski te zostały zapisane w protokolarzu rady pedagogicznej z dnia 14.10.2011r. Nauczyciele deklarują również,
iż opracowują sprawdziany w formie testów zbliżonych do zestawów egzaminacyjnych, dostosowują metody
i formy pracy do możliwości każdego ucznia, doskonalą umiejętności, które wypadły najsłabiej na egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach 2010 – 2012 przystąpiło 29 uczniów w różnych
zawodach. Wszyscy uczniowie to młodociani pracownicy, którzy w szkole realizowali tylko zajęcia
ogólnokształcące, przedmioty zawodowe w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,
a praktyki zawodowe u pracodawców. Z 29 uczniów przystępujących do egzaminu 7 nie zdało. Dwóch uczniów
zdało egzamin poprawkowy. Porównując wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z trzech
ostatnich lat – zdawalność egzaminów - można stwierdzić, że uczniowie lepiej zdają egzamin organizowany przez
Kujawsko Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości - zdawalność- 88% niż egzamin organizowany przez
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OKE- zdawalność 58%.

Liczba uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach 2010-2012

Zawód                     Przyst. do egzaminu       Zdali etap pis.     Zdali etap prakt.       Zdali egz.    śr. zdawalność
Kucharz m. gastronomii          5                              3                           5                          3                    60%
Rolnik                                     2                               2                           2                          2                  100%
Fryzjer                                    1                               1                           1                          1                  100%
Ślusarz                                 13                             10                          13                        10                   77%
Rzeźnik wędliniarz                  8                              6                            8                          6                   75%
Razem                                  29                             22                          29                        22                   76%

Analiza wyników wskazuje, że uczniowie zdają część praktyczną egzaminu, problem stanowi dla nich egzamin
pisemny organizowany przez OKE w Gdańsku.
Ogólna zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe utrzymuje się w przedziale 60-100%.

Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły.
Nauczyciele i dyrektor w wywiadach wyjaśnili, że podstawowym celem prowadzenia analiz wyników jest
poprawienie jakości kształcenia i jeżeli jest taka potrzeba dokonanie zmian w procesie edukacyjnym.

Poziom spełniania wymagania: C
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Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            

W szkole analizuje się osiągnięcia każdego ucznia – już od chwili przyjęcia go prowadzona jest diagnoza
edukacyjna oraz psychologiczna. Nauczyciele prowadzą wiele działań diagnostycznych, na podstawie
których ustalane są wnioski do dalszej pracy. Uczniowie w średnim stopniu nabywają wiadomości
i umiejętności opisane w podstawie programowej, Zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe utrzymuje się w przedziale 60-100%.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Nauczyciele, w ankiecie,
określili stopień opanowania wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej na 6,1 punktów
w skali ośmiopunktowej. Na koniec roku szkolnego ustala się procent uczniów promowanych. Z dokumentacji
szkoły wynika, iż w roku szkolnym 2011/12 wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani. Świadectwo ukończenia
zasadniczej szkoły zawodowej otrzymali wszyscy uczniowie klasy trzeciej, którzy przystąpili do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
    - dwóch uczniów w zawodzie kucharz małej gastronomii (organizowanym przez OKE w Gdańsku),
    - czterech uczniów w zawodzie rzeźnik wędliniarz (organizowanym przez Izbę Rzemiosła).
Tylko jedna uczennica w zawodzie kucharz małej gastronomii nie zdała części pisemnego egzaminu, ale podjęła
decyzje o ponownym przystąpieniu do egzaminu w roku szkolnym 2012/13.
Partnerzy szkoły wskazali umiejętności/ postawy, które kształtuje szkoła i są one szczególnie istotne. Zaliczyli
do nich:
    - pracę w zespole szczególnie widoczną na zajęciach podczas praktyki zawodowej,
    - umiejętność przekazywania informacji,
    - odpowiedzialność i opiekuńczość,
    - przestrzeganie zasad bhp,
    - samodzielność w załatwianiu spraw w życiu codziennym, np wypożyczanie książek,
    - umiejętności samoobsługowe- przygotowanie kanapek, obsługa sprzętu domowego,
    - adaptacja w nowym środowisku.
Zwrócili także uwagę na fakt, iż efekty kształcenia to nie tylko wyniki egzaminów zewnętrznych, ale także sukcesy
w konkursach i zawodach sportowych, organizowanych w szkole i przez instytucje zewnętrzne, przeznaczonych
dla dzieci ze wszystkich typów szkół oraz przedstawienia teatralne przygotowywane dla środowiska -
przedszkolaków i podopiecznych DPS-u.

W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów, formułuje się i wdraża wnioski z tej analizy. Dyrektor wyjaśnił,
że w szkole wypracowano systemowe działania dotyczące badania osiągnięć uczniów. Składają się na nie :
    - analiza orzeczeń i opinii uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną,
    - diagnozy wstępne nowo przyjętych uczniów,

- diagnozy przedmiotowe (dwie lub trzy w roku z przedmiotów humanistycznych, matematyczno –
przyrodniczych, językowych) oraz sprawności fizycznej (indeks) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim,

- analiza osiągnięć uczniów na radach klasyfikacyjnych ocen opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
(dwa razy w roku),
    - zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
    - analiza stanu poziomu czytelnictwa,
    - analiza frekwencji.
Informacji do analizy osiągnięć dostarczają nauczycielom także rozmowy z rodzicami/ opiekunami, obserwacja
zachowania uczniów podczas przerw i zajęć, bieżące wyniki nauczania, wytwory prac dzieci: sprawdziany,
kartkówki, prace domowe, testy, prace plastyczne i techniczne.
W szkole funkcjonuje zespół do spraw diagnozowania osiągnięć uczniów organizowane są spotkania KZN,
na których omawia się trudności, z jakimi borykają się uczniowie i ustala się dostosowanie do potrzeb i możliwości
ucznia.
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Wszyscy nauczyciele deklarują, iż analizują osiągnięcia wychowanków.
Nauczyciele w wywiadzie, wskazali, że do najważniejszych wniosków wynikających z analizy należy:
    - zintensyfikowanie ćwiczeń w zakresie czytanie ze zrozumieniem,
    - zwiększenie liczby ćwiczeń dotyczących korzystania z informacji,
    - doskonalenie działań na liczbach,
    - kontynuowanie działalności koła recytatorskiego i praca z uczniem w ramach projektu "Praktyczna szkoła"
    - przygotowywanie uczniów do konkursów,
    - motywowanie do pracy i rozwijania zainteresowania.
Zdania uczniów, co do stopnia trudności lekcji są podzielone, jako łatwe wymienili przedmioty tj.: matematyka

i religia, uzasadniając tym, iż na katechezie poruszane są tematy związane z przygotowaniem do życia w rodzinie.
Przyznali także, że zajęcia praktyki bywają czasami ciężkie i męczące, np. praca przy smażeniu potraw.

Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Dyrektor szkoły i nauczyciele,
w udzielonym wywiadzie wyjaśnili, że w placówce uwzględnia się możliwości uczniów. Informacji o uczniu
dostarcza diagnoza wstępna środowiskowa, wychowawcza i dydaktyczna przeprowadzana za pomocą
różnorodnych narzędzi, opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i dokumentacja medyczna,
obserwacja, rozmowy z uczniami i rodzicami, analiza wyników sprawdzianów, konkursów, zawodów sportowych.
Zalecenia poradni uwzględniane są przy konstruowaniu planów pracy z uczniem, dostosowaniu treści
programowych. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mają przygotowane plany pracy uwzględniające ich
możliwości rozwojowe. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną otoczeni są opieką pedagoga
i psychologa szkolnego, kierowani na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i terapię psychologiczną. Na zajęcia te
kierowani są na podstawie opracowanych dla każdego ucznia indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych. Podczas klasyfikacji nauczyciele biorą pod uwagę możliwości uczniów
przy wystawianiu ocen zarówno z przedmiotów jak i zachowania, indywidualizują pracę na lekcji, konstruują plany
pracy uwzględniające możliwości ucznia, stwarzają możliwości odniesienia przez ucznia sukcesu, dostrzegają
i nagradzają nawet najmniejsze sukcesy wychowanków.

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Nauczyciele,
w przeprowadzonej ankiecie, określili stopień nasilenia wskazanych cech i postaw uczniów tj.: - chęci do nauki
i uzyskiwanie lepszych wyników, na 6 punktów w skali ośmiopunktowej. Ankietowani rodzice uznają,
że nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów. Motywują uczniów do poprawiania wyników i udziału
w zajęciach wyrównawczych. Zachęcają dzieci do udziału w konkursach i zawodach sportowych. Za nawet
najmniejsze postępy chwalą wychowanków, przyznają dyplomy, wpisują pozytywne uwagi. Rodzice podkreślili, iż
nauczyciele potrafią rozmawiać z dziećmi, wkładają wiele wysiłku i cierpliwości w swoją pracę. Dzięki temu dzieci
dobrze się czują w szkole.
Uczniowie w wywiadzie grupowym przyznali, że nauczyciele każdemu dają szansę, zachęcają do poprawiania
ocen niedostatecznych i dopuszczających, wysyłają na konkursy i zawody sportowe, pomagają rozwijać talenty,
np. muzyczne.

Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Analiza wyników wskazuje, że wszyscy
uczniowie zdają część praktyczną egzaminu, problem stanowi dla nich egzamin pisemny organizowany przez OKE
w Gdańsku. W celu zapewnienia lepszych efektów na egzaminach końcowych szkoła w ramach projektów unijnych
organizowała i organizuje zajęcia pozalekcyjne z technologii ogólnej, przetwórstwa mięsnego, ogólnej technologii
żywności, przygotowania do egzaminu w zawodzie ślusarz, kucharz małej gastronomii, przygotowania
do egzaminu, przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną i kształci
młodzież również w zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, murarz – tynkarz oraz
kucharz. W roku szkolnym 2012/13 uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu potwierdzającego
klasyfikacje w zawodzie sprzedawca organizowanego przez OKE w Gdańsku. Szkoła zapewnia uczniom
przygotowanie do zawodu, pomaga zorganizować praktyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie zgodnie
z wykształceniem, szczególnie w zawodzie rzeźnik - wędliniarz, (absolwenci ZSZ są zatrudniani w Zakładzie
Przetwórstwa Mięsnego w Niewieścinie), niektórzy znajdują pracę za granicą.
Dyrektor w udzielonym wywiadzie wskazał, iż uczestniczenie uczniów w dodatkowych zajęciach wpłynęło
na poprawę wyników uzyskiwanych na zajęciach lekcyjnych oraz egzaminach zewnętrznych. Stosowanie
odpowiednich do możliwości uczniów form i metod pracy przekłada się na lepsze przyswajania materiału
nauczania i uzyskanie lepszego wyniku na egzaminie zewnętrznym. Do wzrostu efektów przyczyniła się także
modyfikacja programów nauczania pod kątem wprowadzenie i utrwalenia słownictwa zawodowego, kształcenie
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umiejętności autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego i doskonalenie umiejętności czytania ze
zrozumieniem na wszystkich przedmiotach. Duże znaczenie ma także realizacja programów unijnych: " Szkoła po
szkole" - edycja 1,2 i 3 i "Praktyczna szkoła".
Partnerzy szkoły podkreślili, iż efekty kształcenia to nie tylko wyniki egzaminów zewnętrznych, ale także sukcesy
w konkursach i zawodach sportowych, organizowanych w szkole i przez instytucje zewnętrzne, przeznaczonych
dla dzieci ze wszystkich typów szkół oraz przedstawienia teatralne przygotowywane dla środowiska -
przedszkolaków i podopiecznych DPS-u.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            
Zdaniem nauczycieli, partnerów szkoły i rodziców uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane
przez szkołę. Młodzież jest bardzo aktywna podejmują wiele akcji charytatywnych i ekologicznych,
angażuje się w inicjatywy społeczności lokalnej. Bieżące wydarzenia szkolne są publikowane na stronie
internetowej, utrwalane w kronice szkoły.

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Ankietowani (9) nauczyciele stopień
zaangażowania uczniów podczas zajęć w skali ośmiopunktowej ocenili na 6,7. Ich zdaniem uczniowie bardzo
chętnie wykonują polecenia, pomagają innym, przynoszą materiały dodatkowe, wykonują komiksy, plakaty
społeczne, gazetki tematyczne,zadania dodatkowe, wykazują zainteresowanie przedmiotem, uczestniczą
w konkursach, wykonują ćwiczenia wraz z rodzicami w domu, pracują metodami aktywizującymi, np.: dramy,
symulacji, burzy mózgów, chętnie korzystają z urządzeń multimedialnych.Bardzo lubią pracować z komputerem,
np.: pisać dyktanda, pracować zespołowo, uczą się współdziałania, wybierają swojego lidera, który przewodniczy
w zespole i prezentuje działania grupy. Angażują się w zadania dodatkowe dotyczące imprez, uroczystości
klasowych i szkolnych.
W wywiadzie nauczyciele powiedzieli, że aby uczniowie byli aktywni starają się pracować metodami
aktywizującymi, chwalą nawet najmniejsze sukcesy czy osiągnięcia, proponują zajęcia dodatkowe, organizują
imprezy, np. powitanie lata, Dzień Ziemi, konkursy szkolne i pozaszkolne oraz zawody sportowe, przedstawienia,
inscenizacje, wzbogacają bazę dydaktyczną, zachęcają do realizacji projektów unijnych oraz do udziału w pracach
samorządu uczniowskiego.
Zdaniem większości ankietowanych rodziców dzieci chętnie angażują się w zajęcia szkolne.

Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły, które są realizowane. W
wywiadzie dyrektor powiedział, że uczniowie zgłaszają w szkole propozycje działań na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły. Robią to za pośrednictwem trójek klasowych, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz
indywidualnie. Najczęściej jest to propozycja:

- udziału w akcjach charytatywnych na rzecz chorych kolegów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np.
pomoc dla pogorzelców, pomoc dla chorego Kuby, zbieranie nakrętek dla chorej Martynki),

- wprowadzenia zmian do kalendarza imprez szkolnych (przygotowują dekoracje, prowadzą kronikę, gazetki
na korytarzach),

- wspierania młodszych uczniów w czasie przerw śródlekcyjnych oraz pomoc na wycieczkach szkolnych, pomoc
w nauce młodszym i słabszym kolegom i koleżankom,
    - zbierania pieniędzy w ramach akcji WOŚP,

- uczestnictwa w uroczystościach o charakterze patriotycznym poza szkołą - Święto Niepodległości i obchodów
Święta Koronowa (przedstawienia teatralne) i w projektach unijnych,

- integrowania się młodzieży grup edukacyjno-terapeutycznych z młodzieżą Domu Pomocy Społecznej poprzez
wspólne spotkania i zapraszanie podopiecznych DPS na imprezy klasowe,
    - współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie,
    - opieki nad przedszkolakami w czasie występów artystycznych w szkole, na które są zapraszani,
    - prowadzenia obsługi audiowizualnej dyskotek szkolnych, oraz możliwość doboru repertuaru muzycznego.
Nauczyciele w wywiadzie potwierdzili te działania i dodali: organizację mini playback show, miss szkoły, plebiscyt
na super nauczyciela, wyjazd na zieloną szkołę, wycieczki, biwaki i wyjścia poza szkołę. Ponadto uznali, że dzieci
są przygotowywane do funkcjonowania w społeczeństwie, duży nacisk kładzie się na rozwój zdolności
manualnych, dzieci uczestniczą w konkursach dotyczących wytworów, otrzymują pomoc w zdobywaniu świadczeń,
dofinansowania. Na godzinach wychowawczych rozmawia się o ścieżce kariery zawodowej. Uczniowie są
diagnozowani i ustala się ich możliwości, szkoła organizuje wyjazdy zawodoznawcze (np. do zakładów
Volkswagena w Poznaniu, Lubiana, Niewieścina, PESA), prezentuje filmy zawodoznawcze. Szkoła prowadzi
zajęcia w ramach projektów unijnych (np. przygotowywanie posiłków), przygotowuje do życia w rodzinie, kształtuje
nawyki higieniczne i zdrowego stylu życia (np. walka z otyłością, lekcje wychowawcze w ramach tematyki zagrożeń
- używki), prowadzi edukację seksualną (spotkania z położną, pielęgniarką). Na godz. wychowawczych dzieci
uczone są planowania budżetu, robienia przetworów, przybliża się im organizację życia wielkomiejskiego
(wycieczki do Bydgoszczy - kino, muzeum), wydłuża się dzieciom etapy edukacyjne.
Podobnie wypowiedzieli się w wywiadzie partnerzy i przedstawiciele samorządu oraz rodzice dodając: wspólne
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Mikołajki organizowane z LO w Koronowie, kiermasze ozdób świątecznych, przygotowywanie życzeń z okazji
świąt, zbieranie karmy dla zwierząt - kasztany, żołędzie oraz spotkania "Przyjaciół szkoły". Corocznie w okresie
przedświątecznym uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją placówki zapraszają na uroczyste spotkanie
partnerów i sponsorów szkoły. W podziękowaniu za współpracę i wsparcie dzieci prezentują przygotowane jasełka
oraz wręczają symboliczne upominki własnoręcznie wykonane.Impreza ta na stałe wpisała się w tradycję szkoły.
W wywiadzie dyrektor stwierdził, że wszystkie zgłaszane przez uczniów działania w miarę możliwości są
realizowane i jako przykłady wymienił działania wskazane wyżej, podobnie w wywiadzie uznali nauczyciele.
W oparciu o obserwację placówki stwierdza się, że na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące działań
zainicjowanych przez uczniów i widać przykłady ich aktywności. W klasopracowniach znajdowały się gazetki
klasowe, na korytarzu gazetki szkolne (zdjęcia z akcji charytatywnych, ekologicznych, imprez szkolnych
i klasowych, wycieczek, konkursów i zawodów, osiągnięcia w zawodach sportowych), eksponowane były wytwory
uczniów - prace plastyczne, artystyczne. Działalność samorządu uczniowskiego utrwalona w kronice szkoły oraz
na stronie internetowej szkoły . Na zajęcia te kierowani są na podstawie opracowanych dla każdego ucznia
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            
W szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom prowadzi się diagnozę i podejmuje działania
wychowawcze, w które zaangażowani są wszyscy pracownicy szkoły. Działania te w razie potrzeb są
modyfikowane. Uczniowie znają obowiązujące zasady zachowania w szkole, starają się je przestrzegać,
jednak nie zawsze to się udaje. Niewłaściwe zachowania często wynikają z uwarunkowań - zaburzeń
i przyjmowanych leków.

Uczniowie czują się bezpiecznie. Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu terytorialnego w udzielonym
wywiadzie ocenili, że szkoła jest bezpieczna i zdobyła tytuł "Szkoły bez przemocy". Przedstawiciel Policji stwierdził,
iż nie ma zgłoszeń o niepokojących sytuacjach. W szkole przeprowadzane są pogadanki dla młodzieży i rodziców
na temat zagrożeń.
Rodzice podkreślili, że dzieci czują się bezpiecznie, teren jest ogrodzony, nie mogą samodzielnie go opuszczać,
nauczyciele pełnią dyżury, szatnia jest zamykana. Szkoła zapewnia także opiekę pielęgniarską i podczas dojazdu
dzieci. Każda obca osoba pojawiająca się na terenie jest natychmiast rozpoznawana. Nauczyciele szybko reagują
na niepokojące sytuacje.
Pracownicy niepedagogiczni oprócz powyższych działań wymienili jeszcze, iż wcześniejsze wyjście ze szkoły
możliwe jest tylko za pisemną zgodą rodziców i wychowawcy. Dzieci z grupy terapeutycznej odbierane są przez
rodziców/opiekunów. Jako miejsca, w których zdarzają się niewłaściwe zachowania młodzieży wymienili toalety
męskie, gdyż tam dochodzi do sprzeczek i przepychanek. Wszystkie obserwacje zajęć pokazały, iż nauczyciele
dbają o bezpieczeństwo uczniów. W trakcie zajęć uczniowie zachowywali się zgodnie z przyjętymi normami
społecznymi, byli grzeczni i zdyscyplinowani, okazywali wzajemny szacunek, nauczyciele z dużą uwagą przyglądali
się ich zachowaniu, na bieżąco reagowali na niewłaściwe postawy, z dużą troską opiekowali się uczniami
z największymi trudnościami. Dbali o to, by uczniowie siedzieli właściwie, zgłaszali się do odpowiedzi i wykonywali
przygotowane zadania. Zwracali uwagę na bezpieczne posługiwanie się przyborami, np nożyczki, klej. W czasie
przejścia na zawody sportowe uczniowie posiadali kamizelki, byli podzieleni na grupy i nadzorowani przez
wychowawców, zapewniono także opiekę pielęgniarską.

Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Uczniowie
znają zasady- prawa i obowiązki, przyjęte w szkole. Jako przykład, w wywiadzie, podali obowiązek troski o mienie
szkoły, zmiany obuwia, zakaz korzystania z telefonów komórkowych i opuszczania terenu szkoły bez zgody
opiekuna. Mają prawo poprawiać oceny niedostateczne i dopuszczające ze sprawdzianów.
Nauczyciele, w wywiadzie, przyznali, że zdarza się wśród młodzieży agresja słowna. rozmowy na lekcjach,
przeszkadzanie, wulgaryzmy, przemoc fizyczna- przepychanki, zaczepki, bywa, że lekceważą polecenia
nauczycieli, komentują ich wypowiedzi, próbują opuszczać szkołę bez zgody. Często zachowania takie wynikają
z uwarunkowań - zaburzeń i przyjmowanych leków. W roku szkolnym 2012/13 dyrektor nie zastosował kar
statutowych. W większości sytuacji uczniowie są grzeczni - stosują zwroty grzecznościowe, szanują starszych, są
tolerancyjni wobec odmienności i choroby, prezentują postawy patriotyczne - szanują symbole narodowe, szanują
pracę innych - pilnują się, by nie śmiecić.
Rodzice, w ankiecie, stwierdzili, że ich dzieci są informowane, jakich zasad należy w szkole przestrzegać.
Partnerzy szkoły podkreślili, że uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i uroczystościach, prezentują się
na zewnątrz, są uwrażliwieni na potrzeby drugiego człowieka. Powierzone obowiązki wykonują sumienne
i skrupulatne, są odpowiedzialni za szkołę - czują się jej gospodarzami, wykazują inicjatywę - często podejmują
pracę, skłania je do tego sytuacja materialna.
Podczas obserwacji placówki uczniowie zachowywali się poprawnie, byli grzeczni, przestrzegali obowiązujących
zasad - nie opuszczali terenu szkolnego, na przerwę na boisko wychodzili grupami razem z nauczycielem i po
przerwie wraz z nauczycielem szli na lekcje. Na uwagi nauczyciela dyżurującego reagowali bezzwłocznie.

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. W wywiadzie dyrektor stwierdził,
że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i ewentualnych zagrożeń poprzez:
    - obserwację zachowań podopiecznych w szkole i miejscach publicznych,

- rozmowy z uczniami, z rodzicami, z pracownikami niepedagogicznymi, kuratorami sądowymi i społecznymi,
Policją, pracownikami MOPS-u,
    - wywiady środowiskowe, wizyty w domach uczniów,
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- rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, na spotkaniach Klasowych Zespołów
Nauczycielskich i Zespołu Wychowawczego,
    - ewaluacje programu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły,
    - analizę dokumentacji (medycznej, orzeczenie, IPET),
    - prowadzenie kart obserwacji zachowań uczniów,
    - sprawozdania wychowawców „Opieka nad uczniem” (dwa razy w roku),
    - przeprowadzanie przez psychologa - kwestionariusza reaktywności emocjonalnej,
    - przeprowadzanie ankiet na temat bezpieczeństwa wśród rodziców, uczniów, nauczycieli.
Ankietowani rodzice uważają, że otrzymują informacje na temat zagrożeń występujących w szkole, a pozytywne
zachowania dzieci są dostrzegane przez nauczycieli.

W szkole podejmuje się wiele działań wychowawczych mających na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. W wywiadzie i ankiecie dyrektor podał następujące działania mające
na celu wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów oraz wobec zdiagnozowanych zagrożeń, znalazły one także
odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej.
Przykładowe działania:

opracowanie procedur reagowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia,
organizowanie apeli porządkowych,
stosowanie pochwał, pozytywnego oceniania, nagradzanie i karanie,
wsparcie psychologa i pedagoga, pielęgniarki szkolnej, przedstawiciela Policji, MONAR-u, Straży Pożarnej,
kuratorów sądowych, opieki społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia
Psychicznego,
zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz z zakresu integracji sensorycznej i Biofeedback,
profilaktyczne, wychowawcze, wspierające,
monitorowanie frekwencji uczniów,
wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci - rozmowy, pogadanki, warsztaty dla rodziców prowadzone przez
pedagoga, psychologa, specjalistów - położną, terapeutę,
systematycznie wdraża się uczniów do zachowań prozdrowotnych - realizacja programów prozdrowotnych
np."Trzymaj Formę",
prowadzenie działań profilaktycznych - godziny wychowawcze, konkursy, rozdawanie ulotek, przygotowanie
gazetek, udział w akcjach " Biały tydzień”, ,, Niebieski tydzień”, " Dzień bezpiecznego Internetu",
"Uśmiechem pomaluj mi świat” ,„ Chcę być - nie chcę brać” , „Mądrze zdrowo, bez tajemnic", spektakle „
Szkolna Elita” , „Autostrada do piekła”,
realizowanie programu rządowego „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008-2013 13 i „Powiatowego
programu Ochrony zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”,
funkcjonowanie niebieskiej skrzynki, do której uczniowie mogą wkładać kartki z informacjami o istniejących
zagrożeniach,
utrwalanie wśród uczniów numerów telefonu służb, które mogą pomóc w sytuacji zagrożenia Policji,
Pogotowia i Straży Pożarnej, Pogotowia Niebieskiej Linii,
prowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczeń w ramach próbnej ewakuacji,
zaangażowanie uczniów w rozwój osobisty i w rozwój szkoły poprzez pracę w samorządzie szkolnym,
uczestnictwo w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych, występach artystycznych, kołach
zainteresowań: „Muzyczny Kram, koło recytatorskie, informatyczne, językowe

promowanie zachowań społecznych, np. Sprzątanie świata,
udział uczniów w konkursach i akcjach, np.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, "Dzień Ziemi", " Tydzień
antynikotynowy", „Zdrowe serca bicie,”
częste przypominanie zasad regulaminu, opracowanie kontraktów,
przystąpienie do programu „Kultura Bezpieczeństwa” realizowanego w ramach programu Państwowej
Inspekcji Pracy.

Ankietowani rodzice dostrzegają szybką reakcję nauczycieli na zachowania niewłaściwe i ryzykowne. Nauczyciele,
zdaniem rodziców, chwalą dzieci za właściwe postawy i zachowanie. Najczęściej są to udzielane pochwały ustne
na forum klasy, na apelach, nagrody rzeczowe, dyplomy, słodycze, zabawki, wyjście na lody, do kina, dodatkowe
wycieczki i listy pochwalne na koniec roku.
Pracownicy niepedagogiczni wskazali, iż uczniowie chętnie biorą udział w pracach porządkowych na terenie
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szkoły, angażują się w przygotowywanie imprez, starsi opiekują się młodszymi. W przypadku niewłaściwych
zachowań wychowawca, pedagog lub dyrektor, przeprowadza rozmowy z uczniami, wzywani są rodzice.

W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań w razie potrzeby działania te są modyfikowane.
Nauczyciele, w wywiadzie, stwierdzili, że do tych działań należy analiza wyników przeprowadzonych ankiet
na temat bezpieczeństwa w szkole ( uczniowie, nauczyciele i rodzice), zagrożeń uzależnieniami i zdrowego stylu
życia (uczniowie). Opracowane dane prezentuje się nauczycielom, rodzicom. Analizuje się również informacje
pozyskane z rozmów z opinii i orzeczeń PPP i dokumentacji specjalistycznej - medycznej. Informacje te
przekazywane i analizowane są w zespołach wychowawczych i na radzie pedagogicznej.
Dyrektor i nauczyciele przyznają, że w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i sytuacji prowadzona jest
modyfikacja działań, przykładem jest:

- zaktualizowanie w roku szkolnym 2012/13 zbioru procedur dotyczących bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie
liczby dyżurujących nauczycieli z dwóch do trzech, objęcie na przerwach uczniów realizujących nauczanie
indywidualne w szkole opieką nauczycieli prowadzących z nimi zajęcia,
     - wyznaczenie miejsc spędzania przerw uczniów z poszczególnych szkół,

- założenie zeszytu zwolnień - na pisemną prośbę rodziców/opiekunów, zwolniony uczeń jest wpisywany
do zeszytu, znajdującego się w dyżurce woźnego i na tej podstawie może opuścić teren szkoły,
     - założenie zeszytu wyjść klas poza teren szkoły,

- podjęcie akcji propagującej „grzeczność na co dzień” poprzez ekspozycję etykiet zawierających zwroty
grzecznościowe na terenie szkoły,
     - przeprowadzenie pogadanki dla rodziców o prawach dziecka,

- poszerzenie programu profilaktyki o zagadnienia związane z promocją zdrowego stylu życia i zagadnienia
na temat bezpiecznego przebywania w sieci internetowej.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

            
Nauczyciele szkoły współpracują ze sobą w procesie analizy efektów oraz planowania pracy. Główną formą
współpracy są zespoły nauczycielskie. Wszyscy nauczyciele angażują się w prace zespołów. Proces
planowania jest działaniem zespołowym i opiera się na przeprowadzonej przez zespoły nauczycielskie
analizie osiągniętych efektów. Współpraca nauczycieli była przedmiotem doskonalenia wewnętrznego.
Wszyscy nauczyciele uczestnictwo w tych szkoleniach uznali za przydatne w praktyce. Pracownicy
niepedagogiczni wspólnie z nauczycielami brali udział w szkoleniach dotyczących pracy zespołowej.

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów, które analizują efekty swojej pracy. Zdaniem dyrektora
i ankietowanych (9) nauczycieli wszyscy angażują się w pracę zespołów szkolnych w wysokim stopniu.
Nauczyciele zaangażowani byli w pracę zespołu:

wychowawczego i profilaktycznego - 7 wskazań,
szkoleniowego (doskonalenie zawodowe nauczycieli) - 2,
do spraw zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły) - 1,
inne (zespół ds. prawa wewnątrzszkolnego, zespół do spraw programów i podręczników obowiązujących
w szkole, zespół ds. ewaluacji badań i analiz, zespół do spraw rewalidacji, zespół ds. diagnozowania
osiągnięć uczniów, zespoły przedmiotowe) - 9.

Wszyscy uznali, że zespoły, w których uczestniczą, dokonują analizy efektów swojej pracy i stosują regularnie
procedury ewaluacyjne. W wywiadzie wyjaśnili, że efekty pracy zespołów analizują poprzez ankietowanie ich pracy,
określane są mocne i słabe strony pracy, osiągnięcia, sposób przepływu informacji, liderzy zespołów dokonują
ostatecznej analizy i wyciągają wnioski w oparciu, o które wprowadzane są modyfikacje pracy zespołów.

Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów
i wspólnie rozwiązują problemy. Wszyscy (9) ankietowani nauczyciele oraz dyrektor stwierdzili, że zdecydowana
większość działań w szkole planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami, a całość planowania opiera się
na analizie efektów pracy zespołów. Jako przykłady takiego planowania podali:

ustalanie harmonogramu i planu pracy na następny rok szkolny,
doskonalenie narzędzi diagnostycznych, które pozwalają na wnikliwsze badanie wyników nauczania,
ustalanie działań, które minimalizują zagrożenia,
ustalanie wytycznych pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele uważali, że bardzo często korzystają z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów, które napotykają w szkole. Większość (8/9) uznała, że zespoły w zdecydowany sposób pomagają im
w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów, dwóch było przeciwnego zdania. W wywiadzie jako
przykłady pomocy wskazali: rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych, wymianę doświadczeń
przy organizacji i oprawie imprez, poradnictwo w zakresie metod i form pracy, wybór podręczników i programów.
W wywiadzie dyrektor stwierdził, że najczęściej problemy z uczniami rozwiązywane są natychmiast według
obowiązujących procedur. Najpierw nauczyciel próbuje rozwiązać problem samodzielnie, jeśli nie przynosi to
skutku powiadamia wychowawcę danego ucznia, który zwołuje klasowy zespół nauczycieli w celu podjęcia
konkretnych kroków, o których informuje rodziców ucznia oraz pedagoga i psychologa, a także dyrekcję szkoły.

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy. Analiza dokumentów wykazała, że problematyka współpracy między nauczycielami znalazła się
w programach szkoleń. Były to szkolenia:
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1. Analiza obszarów ewaluacji (protokół RP z 8-9 października 2010).
2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (protokół RP z 30 września, 1 października 2011).
3. Opracowanie zagadnień z zakresu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (protokół RP

z 30 września, 1 października 2011).
4. Procedura postępowania w sprawie Niebieskiej Karty stosowanej w ZS w Koronowie (protokół RP z 20

marca 2012).
5. Ścieżki dydaktyczne, diagnoza wstępna, procedury obowiązujące w szkole (protokół RP z 2 listopada 2012).
6. Problemy wychowawcze (protokół RP z 2 listopada 2012).
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna (protokół RP z 22 listopada 2012).
8. Ewaluacja i monitorowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (protokół RP z 10

grudnia 2012).

Wszyscy (9) ankietowani nauczyciele oraz dyrektor w wywiadzie potwierdzili realizację wymienionych szkoleń
uznając, że uczestnictwo w nich okazało się przydatne w praktyce. Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie
powiedzieli, że brali udział wspólnie z pracownikami pedagogicznymi w szkoleniach dotyczących ratownictwa,
udzielenia pierwszej pomocy i szkoleniach bhp.

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

Komentarz:

            
Nauczyciele angażują się w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły. Służy temu powoływanie zespołu ds.
przeprowadzenia ewaluacji. W jego ramach dokonywana jest diagnoza oraz formułowane są wnioski,
służące planowaniu pracy szkoły i wprowadzaniu zmian mających poprawić jej funkcjonowanie.
Nauczyciele ewaluację wewnętrzną uważają za niezbędną do poprawienia pracy własnej i szkoły. W wyniku
ewaluacji nastąpił wzrost efektów kształcenia, wzrost zaangażowania rodziców. Placówka ma dobrą opinię
w środowisku.

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej, która prowadzona jest
z udziałem zespołów nauczycieli. Dyrektor w wywiadzie powiedział, że w celu pogłębienia wiedzy z zakresu
ewaluacji wewnętrznej skierował nauczyciela na kurs „Budowanie projektów, harmonogramów i narzędzi
ewaluacji", następnie zostało przeprowadzone szkolenie rady pedagogicznej na temat "Analiza obszarów
ewaluacji". Do pracy w zespole ewaluacyjnym powołuje nauczycieli, tak aby każdy wziął udział w jakiejś części
badania. Nauczyciele mają świadomość, że ewaluacja jest niezbędna dla poprawienia jakości własnej pracy
każdego nauczyciela i do podniesienia jakości kształcenia i wychowania placówki. Efekty ewaluacji sprzyjają
lepszemu planowaniu i mają znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Ewaluację wewnętrzną
w szkole planuje dyrektor szkoły z wicedyrektorem i radą pedagogiczną. Do przygotowania planu ewaluacji
wewnętrznej powoływany jest zespół. Obszary badań wypływają z priorytetów MEN na dany rok szkolny oraz
wniosków z planu nadzoru pedagogicznego. Na sierpniowych radach pedagogicznych wszyscy nauczyciele
analizują obszary pracy, które wymagają głębszego przyjrzenia się i zbadania.
Wszyscy ankietowani (9) nauczyciele stwierdzili, że uczestniczyli w pracach zespołu prowadzącego ewaluację
wewnętrzna. Wszyscy uznali, że angażują się w ewaluację wewnętrzną w wysokim stopniu. Ich zaangażowanie
polegało na wspólnym planowaniu działań, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń ministerialnych
i kuratoryjnych, dlatego, np. w tym roku szkolnym bada się bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciele przygotowują
ankiety dla uczniów rodziców, partnerów szkoły, ankietują, przeprowadzają wywiady, zbierają informacje
dodatkowe, konsultują swoje pomysły z liderem zespołu, biorą udział w analizie zebranych informacji, w pracach
dotyczących wyciągania wniosków, w sporządzaniu raportu, Większość (7) uważała, że udział w przeprowadzeniu
ewaluacji wewnętrznej był spowodowany zwyczajem panującym w szkole (zwykle większość nauczycieli
uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej) i że ewaluacja jest niezbędna dla poprawienia własnej pracy (8).
Analiza dokumentów wykazała, że w szkole powołano zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej (protokół z dnia
29.08. 2011r., 29.08.2012r).

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły. W
wywiadzie dyrektor powiedział, że wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej są
wprowadzane do planu pracy szkoły. Analiza dokumentów potwierdziła realizację wniosków i były to:

I. Wnioski za rok szkolny 2011/2012 – protokół z 29.08.2012r.

1. Objąć dodatkową opieką psychologa uczniów z zaburzeniami w zachowaniu oraz wspomagać ich rodziców.
2. Nadal pracować z uczniem w kierunku współpracy ze środowiskiem lokalnym.
3. Wspierać rozwój zawodowy nauczycieli i umożliwić udział w indywidualnych formach doskonalenia

zawodowego.
4. Wspomagać uczniów z zaburzeniami w zachowaniu w czasie przerw międzylekcyjnych.
5. Nadal dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

II. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w I sem. roku szkolnego 2012/2013.

1. Stosować w procesie kształcenia uczniów zapisy znajdujące się w opiniach i orzeczeniach wydanych przez
PPP.
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2. Kształcić umiejętności zgodne z podstawą programową.
3. Konsekwentnie przestrzegać postanowień zapisanych w dokumentacji szkolnej.
4. Pracować w zespołach w ramach 40 godz. tygodnia pracy.
5. Stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami.
6. Zwiększyć częstotliwość wykorzystania pomocy multimedialnych w pracy z uczniem.
7. Realizować wnioski wypływające z raportów po przeprowadzonych diagnozach, testach sprawdzających,

egzaminach próbnych i zewnętrznych.
8. Częściej powtarzać i utrwalać zrealizowany materiał, kontrolować stopień opanowania wiedzy i umiejętności

w formie sprawdzianów, testów, przeprowadzać testy w formie zbliżonej do egzaminów zewnętrznych.
9. Objąć szczególną opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów przejawiających zachowania agresywne

i monitorować ich zmiany w zachowaniu.
10. Systematycznie i poprawnie wypełniać dokumentację szkolną, stosować się do wskazówek kontrolnych.
11. Systematycznie oceniać postępy uczniów - zgodnie z WZO.
12. Planować pracę, cele, tematykę zajęć zgodnie z wymogami zawartymi w podstawie programowej.
13. Rzetelnie i punktualne pełnić dyżury w czasie przerw i przed rozpoczęciem zajęć.
14. Punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji (od dzwonka do dzwonka)45 min.
15. Dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku i upowszechniać osiągnięcia uczniów.
16. W dalszym ciągu ulepszać bazę dydaktyczną szkoły, w miarę możliwości finansowych , wnioskować

pisemnie o zakup niezbędnych pomocy.
17. Śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego.

W wywiadzie nauczyciele potwierdzili uwzględnianie i realizację powyższych wniosków przy tworzeniu planu pracy
szkoły.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych
zmian w funkcjonowaniu szkoły. W wywiadzie dyrektor powiedział, że najważniejszymi zmianami
w funkcjonowaniu szkoły wprowadzonymi na podstawie wyników z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego to:

zwracanie uwagi na kształtowanie u uczniów postawy kreatywności, odwagi i zdecydowania w realizowaniu
swoich planów i marzeń,
wzrost udziału uczniów w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,
coraz mniejsza blokada z wychodzeniem w środowisko lokalne,
w bieżącym roku szkolnym wzrosła liczba nauczycieli, którzy brali udział w indywidualnych formach
doskonalenia zawodowego,
szkoła w bardzo dużym stopniu objęła opieką uczniów z zaburzeniami w zachowaniu oraz wspomagała ich
rodziców.

Wszyscy (9) ankietowani nauczyciele uznali, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji
wewnętrznej) są w pełni uwzględniane i są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły.
W wywiadzie powiedzieli, ze najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły wprowadzone w oparciu o powyższe
wnioski to:

1. 100% nauczycieli podjęło różnego typu doskonalenie. Wpłynęło to na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

2. Wzrost liczby sukcesów w konkursach na różnych szczeblach.
3. Nabycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności do pracy z dziećmi autystycznymi.

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

Komentarz:

            
Pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i partnerzy ocenili warunki lokalowe placówki i jej wyposażenie jako
wystarczające. Mankamentem jest wspólny gabinet pedagoga, psychologa i pielęgniarki, brak pracowni
technicznej, boiska sportowego, tablicy interaktywnej, wąskie korytarz. Przy poprawie warunków
lokalowych i wyposażenia widoczne jest wsparcie rodziców.

Warunki lokalowe szkoły oraz wyposażenie jest wystarczające do realizowania podstawy programowej
i przyjętych w szkole programów nauczania. Większość ankietowanych rodziców uznało warunki lokalowe jako
odpowiednie. Ankietowani nauczyciele, oceniając warunki lokalowe (13/14) i wyposażenie (12/14) uznali, że są one
wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów. W wywiadzie powiedzieli,
że mocną stroną szkoły jest jej lokalizacja (centrum miasta), ogrodzony teren szkoły, boisko umożliwiające
spędzanie przerw na świeżym powietrzu, wystarczająca liczba pomieszczeń (jednozmianowość), ciepły budynek.
Jako mankamenty wskazali: brak boiska sportowego, sali sportowej, przestronnych holi, pracowni technicznej,
wspólny gabinet psychologa, pedagoga i pielęgniarki oraz brak monitoringu zewnętrznego, co uniemożliwia
racjonalne i przyjazne zagospodarowanie boiska. Dotychczasowe próby, np. zazielenienia terenu kończyły się
niepowodzeniem ze względu na częste akty wandalizmu dokonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych
przez osoby postronne. Jako braki w wyposażeniu wskazali tablicę interaktywną, którą szkoła próbuje pozyskać
i zgromadziła już część potrzebnych środków.
Podobnie w wywiadzie wypowiedzieli się partnerzy i przedstawiciele samorządu a także rodzice dodając, że szkoła
jest czysta i zadbana, oraz wskazali brak windy dla niepełnosprawnych.
Dyrektor w rozmowie uznał, że w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne występują nieliczne braki
a przyczyną niedostatków lokalowych są niewystarczające zasoby finansowe, przeszkody konstrukcyjne, brak
możliwości pozyskania dodatkowych pomieszczeń i terenu.
Analiza dokumentów wykazała, że w planie budżetowym szkoły znajdują się zapisy dotyczące planowania
bieżących remontów, remontu dachu. Plan polepszenia i utrzymania warunków lokalowych znajduje się również
w koncepcji pracy szkoły.
Obserwacja placówki potwierdziła powyższe informacje.

W szkole istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. W wywiadzie dyrektor
stwierdził, że istnieje plan utrzymania i polepszenia warunków lokalowych, co potwierdzili wszyscy (14) ankietowani
nauczyciele. Plan ten dotyczy:
    - wymiany pokrycia dachowego,
    - adaptacji pomieszczenia gospodarczego na pracownię techniczną,
    - remontu zastępczej sali gimnastycznej oraz świetlicy szkolnej,
    - przeprowadzania doraźnych remontów obiektu,
    - zmiany umeblowania pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora,
    - zakupu tablicy interaktywnej.
Szkole w ramach projektów unijnych przydzielone zostały przez Starostwo Powiatowe pomoce dydaktyczne takie
jak: laptopy, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, programy multimedialne, kalejdoskop zawodów, gry,
tablice, koła skojarzeń, kalendarze pogody, zegary dobowe, plansze dydaktyczne, pomoce do zajęć integracji
sensorycznej oraz pomoce naukowe, takie jak: słowniki, logopedyczny zbiór wyrazów, poradniki logopedyczne,
programy terapii, kwestionariusz badania mowy itp. W ramach przydzielonych szkole środków pieniężnych
na realizację planu rocznego zostały wykonane w szkole usługi remontowe pracowni gospodarstwa domowego,
zakupiono telewizor do świetlicy szkolnej oraz meble do gabinetu dyrektora. Przy wsparciu Rady Rodziców
organizowane są akcje charytatywne, imprezy szkolne (przygotowywanie poczęstunku), rodzice wspomagają
zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów. Policja przekazuje broszury związane z bezpieczeństwem
uczniów w szkole i poza nią, Stowarzyszenie Monar dostarcza broszury związane z przeciwdziałaniem
uzależnieniom, ZOZ przekazuje materiały medyczne do udzielania pierwszej pomocy, broszury o tematyce
medycznej, Sanepid - ulotki, książki, plakaty dotyczące zdrowego odżywiania. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przyznaje stypendia socjalne, dofinansowuje zakup podręczników szkolnych, refunduje obiady.
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Koronowie dostarcza
ulotki, broszury związane z profilaktyką uzależnień, zachowań ryzykownych, bezpiecznego zachowanie się
w szkole i poza nią, przydziela fundusze na realizację akcji profilaktycznych. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
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w Niewieścinie,dostarczają wyroby mięsne na imprezy szkolne,GS "Samopomoc Chłopska" Koronowo- słodycze,
napoje i paczki świąteczne, Nadleśnictwo corocznie ofiarowuje choinki w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Corocznie uczniowie otrzymują wsparcie finansowe od Parafii Koronowskiej na zakup podręczników i pomocy
dydaktycznych, paczki świąteczne od osób postronnych. Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie użycza
samochód na wyjazdy na konkursy pozaszkolne, Urząd Miasta w Koronowie przeznacza nagrody rzeczowe
na potrzeby konkursów. Raz w roku ZGKiM w Koronowie bezpłatnie oferuje transport uczniów na wycieczkę,
wyjazd.

W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia
dydaktycznego. W wywiadzie dyrektor powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat podejmowano w szkole
działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych oraz uzupełniania wyposażenia. Utrzymanie szkoły
mieści się w ramach otrzymywanych subwencji oświatowych.
Partnerzy i przedstawiciele samorządu w wywiadzie stwierdzili, że działania zmierzające do wzbogacenia
wyposażenia i zasobów lokalowych szkoły, które podejmowano we współpracy z nimi w ciągu ostatnich dwóch lat
dotyczyły monitoringu, kupna tablicy interaktywnej, umeblowania pokoju nauczycielskiego.
W wywiadzie rodzice stwierdzili, że pomagają przy remontach, pozyskiwaniu sponsorów, udzielają pomocy
finansowej z rady rodziców przy zakupie pomocy dydaktycznych, przekazują pozyskane pieniądze z imprez
na potrzeby szkoły - np. zakup paliwa na wyjazd na zieloną szkołę.

Poziom spełniania wymagania: C
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Wnioski z ewaluacji:

1.Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe utrzymuje się w przedziale 60-100%.

2.Szkoła prowadzi analizę wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje przede wszystkim w zakresie
ilościowym, gdyż wiedzę z zakresu zawodów młodzież zdobywa na kursach dokształcających
w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

3.Uczniowie znają obowiązujące zasady zachowania w szkole, starają się je przestrzegać. Niewłaściwe
zachowania często wynikają z uwarunkowań - zaburzeń i przyjmowanych leków.

4.Szkoła jest bezpieczna. Nikt niezauważony do szkoły nie wejdzie. Uczniowie dobrze się tu czują, starsi
wspierają młodszych w czasie przerw śródlekcyjnych oraz na wycieczkach.

5.Mocną stroną szkoły jest jej lokalizacja w centrum miasta, ogrodzony teren, boisko umożliwiające
spędzanie przerw na świeżym powietrzu, wystarczająca liczba pomieszczeń (jednozmianowość), ciepły
budynek.

6.Mankamentem szkoły jest brak boiska sportowego, sali sportowej, przestronnych holi, pracowni
technicznej, wspólny gabinet psychologa, pedagoga i pielęgniarki. W wyposażeniu - brak tablicy
interaktywnej.

7.Brak monitoringu zewnętrznego szkoły uniemożliwia ( ze względu na częste akty wandalizmu
dokonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych przez osoby postronne) racjonalne
zagospodarowanie terenu boiska.

8.Bieżące wydarzenia szkolne publikowane są na gazetkach klasowych, korytarzowych, na stronie
internetowej szkoły, na łamach lokalnej prasy oraz utrwalane w kronice szkolnej.

9.Uczniowie są bardzo wrażliwi, angażują się w akcje charytatywne na rzecz chorych kolegów i koleżanek
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. pomoc dla pogorzelców, pomoc dla chorego Kuby,
zbieranie nakrętek dla chorej Martynki), pomagają w nauce młodszym i słabszym, dokarmiają zwierzęta.

10.Uczniowie z sukcesami uczestniczą w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych. Są laureatami oraz finalistami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych oraz
gminnych i międzyszkolnych.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

C

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

C
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