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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja

zewnętrzna

polega

na zbieraniu

i analizowaniu

informacji

na temat

funkcjonowania

szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu

gimnazjalnego,

egzaminu

maturalnego,

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te
wymagania na pięciu poziomach:

●

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-04-2014 - 17-04-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Małgorzata Niemiec, Irena Małecka, Danuta Jasielczuk. Badaniem objęto 118 uczniów
(ankieta i wywiad grupowy), 67 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad
grupowy).

Przeprowadzono

wywiad

indywidualny

z dyrektorem

placówki,

grupowy

z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje
lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który
obejmuje następujące wymagania:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Respektowane są normy społeczne.
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Obraz szkoły

Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu. Jest szkołą
publiczną prowadzoną przez Powiat Gorlicki. W 2012 roku szkoła obchodziła jubileusz 100 lat powstania
szkolnictwa zawodowego w Bieczu. W ostatnich latach dokonano rozbudowy szkoły i poszerzenia bazy o nowe
pomieszczenia lekcyjne, szatnię, dwie pracownie komputerowe, trzy pracownie przedmiotowe, wyremontowano
i wyposażono

pracownię

do nauki

przedmiotów

gastronomicznych,

wybudowano

halę

sportową,

wyremontowano warsztaty szkolne oraz dokonano termomodernizacji budynku szkoły.
Obecnie w Technikum uczniowie kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik
hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług
fryzjerskich. W celu podniesienia jakości kształcenia szkoła bierze udział m.in. w systemowym projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" oraz w projekcie pt. "Profesjonalizm i Integracja Potęgą
Zjednoczonej Europy", realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".
Proces edukacyjny w szkole jest działaniem celowym, przebiegającym zgodnie z przyjętymi założeniami,
określonymi celami i wyznaczonymi sposobami ich osiągania. Nadrzędnym celem kształcenia jest przygotowanie
uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są
działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery oraz możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych.
Nauczyciele diagnozują i monitorują osiągnięcia uczniów, analizują wyniki zewnętrznych egzaminów oraz
planują i wdrażają działania w kontekście tych wyników. Rezultaty podejmowanych działań przyczyniają się
do różnorodnych

sukcesów

edukacyjnych

uczących

się.

Na

egzaminie

maturalnym

szkoła

uzyskuje

ponadprzeciętne wyniki egzaminacyjne i powyżej przeciętną efektywność nauczania mierzoną edukacyjną
wartością dodaną (EWD). Z kolei wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe są zmienne
i często procentowy wskaźnik zdawalności w poszczególnych zawodach - z wyjątkiem zawodu technik pojazdów
samochodowych - jest niższy od wyniku w kraju.
Młodzież czuje się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pozytywny klimat sprzyja rozwijaniu samorządności uczniowskiej, inspiruje
do podejmowania inicjatyw, uczy brania odpowiedzialności za powierzone zadania i współdziałania w zespole.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki
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Jadwigi Królowej

Patron
Typ placówki

Technikum

Miejscowość

Biecz

Ulica

Kazimierza Wielkiego

Numer

11

Kod pocztowy

38-340

Urząd pocztowy

Biecz

Telefon

0134471023

Fax

0134471023

Www

ww.zszbiecz.neostrada.pl

Regon

49290158400000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

288

Oddziały

12

Nauczyciele pełnozatrudnieni

0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

24

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

gorlicki

Gmina

Biecz

Typ gminy

gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)
Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)
Respektowane są normy społeczne

B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)
W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. W procesie edukacyjnym nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej.
2. Nauczyciele wykorzystują wyniki z analizy osiągnięć uczniów najczęściej do: indywidualizowania
nauczania, planowania pracy dydaktycznej oraz doskonalenia słabiej opanowanych przez młodzież
umiejętności.
3. Procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a podejmowane przez nauczycieli
działania są adekwatne do specyfiki prowadzonych zajęć.
4. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania i lubią się uczyć
na lekcjach.
5. Nauczyciele nie zawsze wykorzystują możliwości jakie daje uczenie się uczniów od siebie nawzajem.
6. Uczniowie swoje sukcesy edukacyjne uzależniają przede wszystkim od ich własnego zaangażowania
i czasu poświęconego na naukę.
7. Podejmowane w szkole działania nowatorskie mają wpływ na wielostronny rozwój uczniów oraz
zwiększają szanse i możliwości absolwentów szkoły na rynku pracy.
8. Efekty uczenia się uczniów są monitorowane, a na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych
formułowane są wnioski i wdrażane działania, które przekładają się na wzrost efektów kształcenia
w kontekście wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie maturalnym, ale w mniejszym
zakresie na wzrost wskaźników egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

9. Prowadzone systemowe analizy podejmowanych działań wychowawczych i realizowane akcje np. "Stop
wulgaryzmom", "Żyj zdrowo" mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów.
10. Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Rodzice
i uczniowie mają wpływ na zasady postępowania w szkole, a ich pomysły i inicjatywy są dostrzegane
i realizowane.
11. W szkole obowiązują wartości i normy zapisane w misji "Słowa uczą, przykłady pociągają", co oznacza,
że każdy nauczyciel jest wzorcem osobowym dla uczniów.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,
przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i
kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody
pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i
brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o
postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.

Poziom spełnienia wymagania: B

Procesy edukacyjne są organizowane adekwatnie do potrzeb uczniów. Nauczyciele potrafią uczniów
zainteresować tematem lekcji i w sposób zrozumiały tłumaczą im zagadnienia. Uczniowie mają
możliwość powiązania wiedzy z różnych dziedzin oraz korzystania z tego, czego się nauczyli
na innych przedmiotach lub poza szkołą. Znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane
wobec nich oczekiwania. Atmosfera w szkole jest życzliwa i przyjazna. Nauczyciele mają dobry
kontakt z młodzieżą, dbają o dobre relacje rówieśnicze, szanują uczniów, traktują wszystkich
równie dobrze. Zdarza się jednak, że niektórzy uczniowie w szkole są lekceważeni przez innych.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, tworzą sytuacje, w których mogą
podejmować decyzje, wyrażać opinie i podsumowywać lekcje. Informowanie o postępach w nauce
oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele podejmują
działania, by umożliwić uczniom wzajemne uczenie się, m.in. poprzez pracę w grupach, w parach,
czy dyskusję na forum, jednak połowa uczniów twierdzi, że rzadko mają możliwość współpracy ze
sobą w czasie zajęć w grupach lub parach oraz wykonania zadań wymyślonych przez siebie
lub innych. W szkole realizuje się działania nowatorskie, w ramach których uczniowie mają
możliwość korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i kursów, co skutkuje uzyskaniem przez
nich licznych uprawnień i certyfikatów zawodowych i zwiększa ich szanse edukacyjne.
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Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i
oddziału
Procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie deklarują, że nauczyciele zrozumiale
tłumaczą im zagadnienia (Wykres 1j) i potrafią zainteresować ich tematem lekcji (Wykres 2j), a sposób, w jaki
uczą powoduje, że chce im się uczyć (Wykres 3j). Większość uczniów wskazała, że na zajęciach w dniu badania
współpracowali z innymi uczniami (Wykres 4j) i byli podczas zajęć zaangażowani (Wykres 5j). Również podali,
że obserwowane lekcje nie różniły się od innych zajęć z danego przedmiotu. Uczniom w czasie lekcji podobał
się: sposób tłumaczenia i prowadzenia zajęć, praca w grupach, kontakt z nauczycielem, dodatkowe materiały
do zajęć, ciekawy temat zajęć, prezentacja, aktywność uczniów, pomoc nauczyciela i dodatkowe wyjaśnienia,
praca z atlasem. Nauczyciele używali metod, które były dostosowane do tematu zajęć, aktywizowały
i angażowały uczniów, rozwijały umiejętność pracy zespołowej oraz były dostosowane do danej grupy uczniów.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez poszukiwanie różnych rozwiązań, zadawanie
ukierunkowanych

pytań,

odwoływanie

się

do doświadczeń

uczniów,

swobodne

dyskusje

w grupie.

Na

obserwowanych zajęciach uczniowie mieli stworzone sytuacje, w których mogli podejmować indywidualnie
decyzje dotyczące uczenia się, wyrażania swoich opinii, rozwiązywania problemów poznawczych oraz mieli
możliwość podsumowania zajęć. Większość nauczycieli wyjaśniają uczniom, jak się uczyć (Wykres 1j).
Uczniowie deklarują, że w dniu badania na zajęciach ktoś pomógł im zastanowić się, czego się nauczyli (Wykres
2j). Prawie wszyscy uczniowie uważają, że potrafią się uczyć (Wykres 3j). Zdaniem nauczycieli większość
uczniów potrafi się uczyć samodzielnie (Wykres 4j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Podczas obserwowanych zajęć wzajemna relacja między nauczycielami i uczniami była życzliwa, uczniowie
odnosili się do siebie przyjaźnie. Uczniowie słuchali się wzajemnie, mieli możliwość wykorzystania popełnionych
błędów do uczenia się. Nauczyciele w trakcie zajęć przyjmowali opinie, inicjatywy uczniów, akceptowali je
i wykorzystali do pracy. Przyjazna atmosfera w czasie zajęć sprzyjała pracy. Uczniowie deklarują, że na
zajęciach większość czasu wykorzystują na uczenie się (Wykres 1j), a nauczyciele upewniają się, czy właściwie
zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (Wykres 2j). Na zajęciach uczniowie pomagają sobie w nauce
(Wykres 3j) i odnoszą się do siebie przyjaźnie (Wykres 4j), jednak zdarza się, że niektórzy uczniowie są
lekceważeni (Wykres 5j). Większość uczniów uważa, że nauczyciele równie dobrze traktują wszystkich uczniów
(Wykres 6j). W dniu badania uczniowie dostali od nauczycieli wskazówkę, która pomogła im się uczyć (Wykres
7j), a gdy mieli potrzebę porozmawiać z nimi, nauczyciele wysłuchali ich (Wykres 8j). W opinii pracowników
niepedagogicznych atmosfera panująca w szkole jest dobra. Większość rodziców uważa, że nauczyciele dbają
o dobre relacje między uczniami (Wykres 9j), szanują młodzież (Wykres 10j) i traktują wszystkich równie
dobrze (Wykres 11j). Są zdania, że ich dziecko chętnie chodzi do szkoły (Wykres 12j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 10j

Wykres 11j

Wykres 12j
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Obszar badania:

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania
Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele lekcji (Wykres 1j) i wie dlaczego czegoś się uczy na danej
lekcji (Wykres 2j). Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakich działań od nich oczekują (Wykres 3j) i upewniają się
czy uczniowie właściwie je zrozumieli. Nauczyciele przekazywali uczniom informacje o celach zajęć poprzez
przedstawienie

zagadnień,

omówienie

przebiegu

zajęć

i odwołanie

się

do wcześniejszej

wiedzy

oraz

przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji i zwrócenie uwagi na te zagadnienia, które będą kontynuowane.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się dzięki informacji zwrotnej jaką od nich otrzymują
(Wykres 1j). Uczniowie uważają, że większość nauczycieli pomaga im, jeśli potrzebują wsparcia (Wykres 2j). Po
obserwowanych zajęciach uczniowie wskazali, że najbardziej pomogło się im uczyć korzystanie na lekcji
z różnych

pomocy

(prezentacji

multimedialnej,

atlasów),

wyjaśnienia

nauczycieli,

ciekawy

sposób

przekazywania informacji, odwoływanie się do przykładów z życia codziennego. Większość uczniów deklaruje,
że lubi się uczyć na lekcjach (Wykres 3j). W opinii rodziców większość nauczycieli wierzy w możliwości dzieci
(Wykres 4j) i częściej je chwali, niż krytykuje (Wykres 5j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Nauczyciele podejmują działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom
się uczyć. Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele zwracali uwagę na prawidłowe i nieprawidłowe elementy
odpowiedzi i działania uczniów oraz informowali o efektach ich pracy. Nauczyciele informują uczniów, co będą
brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (Wykres 1j). Rozmawiają z uczniami o ich postępach
w nauce (Wykres 2j), o tym, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce (Wykres 3j), dostrzegają to, co uczniowie
robię dobrze (Wykres 4j) oraz pomagają im przezwyciężać trudności w nauce (Wykres 5j). Uczniowie wskazują,
że są oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad (Wykres 6j), a pomoc jaką uzyskują od nauczyciela
jest wystarczająca (Wykres 7j). Również zdaniem uczniów w dniu badania nauczyciele przestrzegali ustalonych
zasad oceniania (Wykres 8j). Uczniowie podczas oceniania postanawiają się poprawić, są zadowoleni, wiedzą,
co mają poprawić, mają ochotę uczyć się (Wykres 1w). W opinii rodziców sposób w jaki nauczyciele oceniają ich
dzieci zachęca je do uczenia się (Wykres 9j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 1w
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Nauczyciele na zajęciach poruszają zagadnienia z innych przedmiotów (Wykres 1j). Na większości lekcji
uczniowie mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą
(Wykres 2j). Również podczas obserwowanych zajęć nauczyciele odwoływali się do wiedzy przedmiotowej,
wiedzy

uczniów

z innymi

przedmiotów

oraz

doświadczeń

pozaszkolnych.

Podejmują

różne

działania

międzyprzedmiotowe takie jak: korelacja w zakresie nauczanych przedmiotów ogólnych i zawodowych;
organizowanie wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych oraz wyjazdów do teatru; wspólne realizowanie
projektów edukacyjnych i akcji ekologicznych. Uczniowie uważają, że to czego uczą się w szkole przydaje im się
w życiu (Wykres 3j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój
Uczniowie podczas lekcji mają wpływ głównie na atmosferę w klasie, w mniejszym stopniu na omawiane tematy
i treści oraz na sposób uczenia się. Większość nauczycieli zachęca ich do wymyślania i realizowania własnych
pomysłów (Wykres 1j). Nauczyciele kilka razy w półroczu umożliwiają uczniom wybór terminów testów
i sprawdzianów oraz kilka razy w roku wybór tematyki lekcji, metod pracy, sposobu oceniania. Podczas 3 z 4
obserwowanych lekcji nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, jak będzie ona przebiegać, na 4 lekcjach
uczniowie mieli możliwość zastanowienia się czego na zajęciach się nauczyli. Uczniowie czują się odpowiedzialni
za własny rozwój, ponieważ wyniki w nauce uzależniają głównie od swojego zaangażowania i czasu, jaki
poświęcają na naukę (Wykres 1w).
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Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Nauczyciele stosują na zajęciach sposoby wykorzystujące wzajemnie uczenie się uczniów (Wykres 1o).
W trakcie obserwacji zajęć nauczyciele stwarzali uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, np.:
poprzez prezentowanie sposobu rozwiązania zadania; słuchanie wypowiedzi innych; udzielanie odpowiedzi
na pytania; pracę w parach lub grupach. Większość uczniów uważa, że pracuje na zajęciach w grupach
lub parach (Wykres 1j), jednak w dniu badania 26 z 53 uczniów wskazało, że miało to miejsce na mniej niż
połowie zajęć lub na żadnych (Wykres 2j). Również, rzadko na zajęciach uczniowie mają możliwość
wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub swoich kolegów (Wykres 3j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej

27/44

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi uczniów
W szkole wdrażane są różnorodne nowatorskie rozwiązania, które służą rozwojowi uczniów, motywują uczniów
do efektywnej pracy oraz promują szkołę w środowisku lokalnym. Stosowane rozwiązania mają wpływ na lepsze
przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i zdobycia wymaganych przez pracodawców umiejętności
lub kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych. Szkoła podejmuje działania nowatorskie w ramach
projektów:
• Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - realizacja zajęć pozalekcyjnych i kursów, które
skutkują uzyskaniem przez uczniów szeregu uprawnień i certyfikatów z dziedziny zawodowej oraz zwiększeniem
szans edukacyjnych;
• Mobilność IVT (praktyki i staże w początkowym etapie kształcenia zawodowego) pt. „Profesjonalizm
i Integracja Potęgą Zjednoczonej Europy”, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się
przez całe życie” - uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, uczestniczą w kursach języka branżowego
i pracują w angielskich przedsiębiorstwach, gdzie mają możliwość rozwijania swych umiejętności zawodowych
i wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń oraz poznania innych kultur. Realizowane projekty umożliwiają
uczniom

uzyskanie

dodatkowych

uprawnień,

certyfikatów

zawodowych,

zwiększają

szanse

edukacyjne

i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów, którzy są lepiej przygotowani do egzaminów zawodowych.
Szkoła jest organizatorem wojewódzkiego konkursu recytatorskiego i plastycznego „Królowa Jadwiga – vetera
et nova” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu
i działalności św. Jadwigi Królowej i o specyfice czasów, w których żyła. Opracowana została również publikacja
„Szlak św. Jadwigi Królowej w Bieczu", który prowadzi od Oratorium Królowej Jadwigi w Kolegiacie Bożego Ciała
przez Rynek do Szpitala XIV – wiecznego dla ubogich ufundowanego przez Królową Jadwigę do Lasu
Grodzkiego.
Nauczyciele wprowadzają nowatorskie rozwiązania w swojej pracy (Wykres 1w) m.in.: wykorzystują platformy
edukacyjne, e-dziennik i pocztę elektroniczną do komunikowania się z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Przedstawione przykłady uznają za nowatorskie ponieważ
angażują uczniów w większym stopniu niż tradycyjne rozwiązania; przyczyniają się do rozwoju uczniów;
umożliwiają na bieżąco informowanie rodziców o postępach w nauce oraz frekwencji.
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Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

W

szkole

realizowana

z poprzedniego

okresu

jest

podstawa

programowa

i wykorzystaniem

z uwzględnieniem

zalecanych

warunków

osiągnięć

i sposobów

jej

uczniów
realizacji.

Osiągnięcia uczniów są monitorowane oraz analizowane i na tej podstawie formułuje się wnioski,
a także wdraża działania. W szkole kształtowana jest osobowość ucznia z uwzględnieniem jego
wszechstronności, wrażliwości, nieustającego dążenia do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz
budowania gotowości do działań społecznie i gospodarczo pożądanych i w praktyce przydatnych.
Uczniowie odnoszą sukcesy na dalszych etapach kształcenia i na rynku pracy.

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i wykorzystują tę wiedzę
podczas realizacji podstawy programowej. W celu pozyskania informacji o poziomie wiedzy i umiejętności
uczniów klas pierwszych nauczyciele analizują dokumentację rekrutacyjną oraz przeprowadzają testy
diagnozujące z przedmiotów objętych obowiązkowym egzaminem maturalnym. Diagnozę przeprowadza się we
wrześniu. Po przeprowadzonej diagnozie sporządza się raport, z którym zapoznają się nauczyciele podczas
zebrań zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego. Wnioski przedstawiane są również w trakcie
zebrania rady pedagogicznej. Z analizy danych zastanych wynika, że sformułowane na podstawie diagnozy
wstępnej wnioski mają przełożenie na tworzenie oferty zajęć zwiększających szanse edukacyjne zarówno dla
uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów, którzy mają szczególne zdolności. Zorganizowano
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki, a także dodatkowe zajęcia
uzupełniające z języka angielskiego. Organizowane są koła zainteresowań oraz zajęcia przygotowujące uczniów
do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Wiedza na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego

wykorzystywana

jest

także

do planowania

pracy

dydaktyczno

-

wychowawczej

oraz

organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Nauczyciele dostosowują swój warsztat pracy - formy,
metody, środki dydaktyczne - do indywidualnych możliwości uczniów.
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Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji
Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej.
Nauczyciele w procesie lekcyjnym systematycznie doskonalą kompetencje kluczowe, odwołują się do wiedzy
i umiejętności, które uczeń nabył na wcześniejszym etapie edukacyjnym oraz stosują zalecane metody i formy
pracy (Wykres 1o). Zarówno z obserwacji zajęć, jak i z informacji przekazanych przez nauczycieli wynika,
że nauczyciele najczęściej kształtują umiejętność: komunikowania się w języku ojczystym, uczenia się, pracy
zespołowej, odkrywania zainteresowań i czytania. Na większości zajęć nauczyciele kształtują umiejętność:
myślenia naukowego, matematycznego oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi.

Wykres 1o
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Obszar badania:

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz
Wszyscy nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
Obserwacje zajęć edukacyjnych oraz informacje zebrane od nauczycieli wskazują, że najczęstszym sposobem
monitorowania osiągnięć jest: zadawanie pytań oraz stwarzanie uczniom możliwości zadawania pytań,
stosowanie oceniania bieżącego, jak również sprawdzanie czy uczniowie właściwie rozumieją omawiane kwestie
i w jaki sposób wykonują zadania. Jak wynika z badań nauczyciele wykorzystują wyniki z analizy osiągnięć
uczniów najczęściej do: indywidualizowania nauczania, doskonalenia umiejętności, które sprawiają uczniom
trudność i modyfikowania zakresu wprowadzanego materiału ( Wykres 1o).

Wykres 1o
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają

się

do

wzrostu

efektów

uczenia

się

i

osiągania

różnorodnych

sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany
etap

edukacyjny,

potwierdzają

skuteczność

podejmowanych

działań

dydaktyczno-wychowawczych
Szkoła, na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, podejmuje działania, które
przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.
Wśród działań respondenci wymieniają m.in.:
• organizowanie próbnych egzaminów,
• indywidualizowanie procesu edukacyjnego,
• modyfikację metod i form pracy,
• organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
• prowadzenie konsultacji z języka angielskiego,
• stosowanie pozytywnych wzmocnień, w tym docenianie niewielkich sukcesów,
• organizowanie wycieczek edukacyjnych.
Efektem tych działań jest zauważalny rozwój uczących się w różnych dziedzinach. Analiza danych zastanych
pokazuje, że w ostatnim roku bardzo poprawił się wskaźnik zdawalności matury: w roku 2012 wyniósł 74,1%,
a w roku 2013 - 98,2%. Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne za okres 2011-2013 odpowiednio dla wskaźnika
polonistycznego, humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego i matematycznego są bardzo porównywalne
i pokazują, że szkoła uzyskuje ponadprzeciętne wyniki egzaminacyjne i powyżej przeciętną efektywność
nauczania mierzoną edukacyjną wartością dodaną (EWD). Z kolei wyniki egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe są zmienne. Najwyższa zdawalność - 100%. - w ostatnich trzech latach była w zawodzie:
technik ekonomista, technik usług gastronomicznych i technik pojazdów samochodowych (2011 r), oraz technik
handlowiec (2012 r.). Natomiast w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w latach 2011 -2013 uzyskało odpowiednio:
• 4 z 17 zdających tj. 24% (kraj 61%), 7 z 12 zdających tj. 58% (kraj 70%) i 7 z 14 zdających tj. 50% (kraj 57%);
• 10 z 14 zdających tj. 71% (kraj - 56%), 7 z 14 zdających tj. 50% (kraj 59%) i 7 z 10 zdających tj. 70% (kraj
75%).
Większość ankietowanych uczniów (48 z 56) wskazuje osiągnięcia, z których jest zadowolona (Wykres 1o).
Wskazane sukcesy są różnorodne, ale najczęściej dotyczą: osiągnięć sportowych, uzyskanych ocen oraz nabycia
umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu, w którym się kształcą. Dyrektor informuje,
że wzrosła liczba uczniów podejmujących studia i biorących udział w różnorodnych konkursach. Sukcesy
uczniów w konkursach to m.in.: 2 finalistów w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, wyróżnienia w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, czy najnowszy sukces I i III miejsce w XIII Finale Powiatowego Turnieju
Wiedzy Motoryzacyjnej. Dyrektor oprócz sukcesów edukacyjnych wymienia również sukcesy wychowawcze takie
jak: eliminacja zachowań negatywnych, poprawa frekwencji, dobre relacje pomiędzy uczniami oraz większe
zaangażowanie uczniów w działalność wolontariatu.
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Wykres 1o
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Szkoła kształci u uczniów umiejętność efektywnego poszukiwania pracy na krajowym i europejskim rynku.
Rozwija znajomość języków obcych oraz umiejętności komunikacyjne i informacyjne, podejmowania decyzji,
a także umiejętność samodzielnego uczenia się i współdziałania w grupie. Uczy kreatywności, asertywności,
tolerancji, odpowiedzialności, systematyczności i przedsiębiorczości. Zdaniem nauczycieli i dyrektora najbardziej
efektywne działania, które mają wpływ na kształtowanie wyżej wymienionych umiejętności i postaw to m.in:
wdrażane programy szczególnie te, które umożliwiają młodzieży zdobywanie kompetencji zawodowych podczas
praktyk zagranicznych czy też ukończenie dodatkowych kursów ( m.in. baristy, obsługi kas fiskalnych, prawa
jazdy, obsługi hotelu „Chart”, ECDL itp). Nie bez znaczenia jest udział uczniów w:

●

różnorodnych projektach m.in: „Perspektywa – nowa jakość kształcenia zawodowego uczniów
w powiecie gorlickim”, „Młodzi przedsiębiorcy na start”, „Mniejszości na co dzień – w kierunku
wielokulturowości”;

●

konkursach branżowych - np. „Tradycyjne potrawy na Małopolskim stole”;

●

warsztatach np. fotograficznych czy medialnych;

●

debatach np. „Każde pokolenie ma swój czas”.

Skutecznym narzędziem kształtowania postaw prospołecznych i rozwijania umiejętności społecznych jest
działalność szkolnego wolontariatu i koła Honorowych Dawców Krwi. Podsumowując w szkole kształtowana jest
osobowość

ucznia

z uwzględnieniem

jego

wszechstronności,

wrażliwości

oraz

nieustającego

dążenia

do zdobywania wiedzy i umiejętności.
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Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne
Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi
element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o
sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a
także klimatu sprzyjającego uczeniu się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Działania

prowadzone

w szkole

zapewniają

uczniom

bezpieczeństwo

fizyczne

i psychiczne. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań
samorządu

uczniowskiego. Relacje

między

członkami

społeczności

szkolnej

oparte

są

na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a rodzice i uczniowie mają wpływ na zasady postępowania
w szkole. Ich pomysły i inicjatywy są dostrzegane przez pracowników szkoły i realizowane. W
szkole

obowiązują

wartości

i normy

zapisane

w misji

„Słowa

uczą,

przykłady

pociągają”,

co oznacza, że każdy nauczyciel jest wzorcem osobowym dla uczniów. W szkole analizuje się
podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb. W modyfikacjach biorą
udział uczniowie i rodzice.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne
Uczniowie na lekcjach (Wykres 1j) i przerwach (Wykres 2j) oraz na terenie szkoły po zajęciach (Wykres 3j)
czują się bezpiecznie. W szkole zdarzył się jeden przypadek pobicia ucznia (Wykres 4j) i udziału w bójce,
w której użyto niebezpiecznego narzędzia (Wykres 5j). Sporadycznie występują przypadki zmuszania
do kupowania lub oddawania własnych rzeczy (Wykres 6j), umyślnego zniszczenia komuś rzeczy (Wykres 7j),
kradzieży (Wykres 8j), obrażania za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego (Wykres 9j). Nieco częściej
zdarzają się przypadki celowego wykluczenia z grupy (Wykres 10j), obrażania i używania nieprzyjemnych
przezwisk (Wykres 11j), zachowań, które są odbierane jako nieprzyjemne (Wykres 12j). Zdaniem partnerów,
pracowników

niepedagogicznych

i przedstawiciela

organu

prowadzącego

uczniowie

mają

zapewnione

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, mają podejmowane
różne działania m.in.: monitoring wizyjny, dyżury nauczycieli na przerwach, ustalone, jasne zasady zachowania
obowiązujące w szkole, realizacja programów profilaktycznych. Na bieżąco prowadzone są przeglądy oraz
remonty. Dyrektor i nauczyciele skutecznie współpracują w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa z organem
prowadzącym, policją, pracodawcami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 10j

Wykres 11j
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Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego
Uczniowie

współpracują

ze

sobą

w realizacji

przedsięwzięć

będących

wynikiem

działań

samorządu

uczniowskiego i podejmują samodzielnie lub z nauczycielami różne działania na rzecz szkoły i środowiska
Najczęściej biorą udział w imprezach szkolnych, konkursach i zawodach lub je współorganizują (Wykres 1w).
Zgłaszają propozycje dotyczące zasad postępowania, swoich praw i obowiązków; aktywności szczególnie
w zakresie organizowania: wycieczek zawodoznawczych i edukacyjnych; nowych kursów; akcji charytatywnych
(Szlachetna paczka, Góra grosza, WOŚP); akcji krwiodawstwa; akcji "Stop wulgaryzmom". Współorganizują
uroczystości w środowisku lokalnym oraz imprezy klasowe i szkolne np. pasowanie uczniów klas pierwszych,
akcje na rzecz osób potrzebujących pomocy (organizacja charytatywnego turnieju piłki ręcznej „Dla Andrzeja”).
Nauczyciele

wspierają

uczniów

w organizacji

imprez

i uroczystości,

zapewnieniu

bezpieczeństwa,

w organizowaniu akcji charytatywnych, poszukiwaniu różnych sposobów realizacji pomysłów i propozycji
uczniowskich oraz służą im swoją wiedzą doświadczeniem.

Wykres 1w
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Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i
przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Uczniowie i rodzice mają wpływ na zasady obowiązujące w klasie i w szkole. Większość rodziców ma wpływ
na to, jakich zachowań oczekuje się od dziecka w szkole (Wykres 1j). Zarówno rodzice (Wykres 2j) jak
i uczniowie (Wykres 3j) deklarują, że mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w szkole. Rodzice
na początku roku szkolnego przyjęli program wychowawczy i profilaktyki. W wywiadzie podkreślają, że mają
wpływ

na obowiązujące w

szkole zasady

zachowania

np.:

na obowiązujący strój

w szkole,

zasady używania telefonów komórkowych. Dodają, że zgadzają się z ustalonymi zasadami i wartościami, które
w pełni akceptują. Nauczyciele poprzez osobisty przykład kształtują społecznie pożądane postawy. Wspólnie
z uczniami dbają o przestrzeganie ustalonych zasad. Tworzą dobrą atmosferę i budują prawidłowe relacje we
wzajemnych kontaktach oparte na wzajemnym szacunku. Dla całej społeczności szkolnej ważne są takie
wartości jak: uczciwość, odpowiedzialność, samodzielność, otwartość, współpraca, konsekwencja i tolerancja.
Uczniowie na zajęciach z wychowawcą i zajęciach edukacyjnych rozmawiają o kulturze zachowania; zasadach
obowiązujących w szkole; zachowaniu na lekcjach i przerwach czy swoich relacjach z rówieśnikami.

Wykres 1j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz
modyfikuje je w razie potrzeb
W szkole prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych. Dwa razy w półroczu
na spotkaniach zespołu wychowawczego prowadzone są analizy działań wychowawczych i profilaktycznych oraz
oceniana jest ich skuteczność. Na bieżąco monitorowane są zachowania uczniów, a szczegółowe analizy
zachowań

uczniów

prowadzone

są

przy ustalaniu

ocen

zachowania. Prowadzone

są

również

badania

ankietowe uczniów klas pierwszych dotyczące problemów klasowych, sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz ich
uzdolnień; rozmowy z uczniami i rodzicami; rozmowy wychowawcy z nauczycielami uczącymi w klasie;
obserwacje zachowań uczniów na zajęciach i przerwach. Analizy działań dotyczą również frekwencji, postępów
w nauce poszczególnych uczniów, palenia papierosów, wulgaryzmów. Na wskutek tych analiz pojawiła się
potrzeba modyfikacji działań wychowawczych: wprowadzono zmiany zapisów w Statucie Szkoły dotyczące:
zakazu palenia e-papierosów na terenie szkoły; zakazu samo okaleczania się (wykonywania pirsingu, tuneli,
widocznych tatuaży); nagradzania uczniów z najwyższą frekwencją; zmodyfikowano kryteria oceniania
zachowania, sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodzica; zorganizowano wyjazd do Zakładu
Karnego w Jaśle; zmieniono godziny zajęć i przerw w szkole.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice
W szkole umożliwia się uczniom i ich rodzicom udział w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań
wychowawczych. Uczniowie wskazali, że mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad zachowania
w szkole, praw i obowiązków uczniów, modyfikowania oceniania zachowania i tematyki godzin do dyspozycji
wychowawcy,

organizowania

wycieczek

zawodoznawczych

i edukacyjnych,

akcji

charytatywnych

i prozdrowotnych. Również rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji. Dotyczyły one ustalenie sposobu
zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach, zasad ubierania się i kultury zachowania
uczniów w szkole, organizowania dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki,
umożliwienia kontaktu elektronicznego ze szkołą, dostosowania planu zajęć do potrzeb dojeżdżających uczniów.
Ponadto rodzice zgłaszali propozycje dostosowania terminu dyżurów nauczycieli, dostosowania terminów
spotkań z rodzicami. Propozycje zmian zgłaszane przez uczniów i rodziców zostały uwzględnione i są
realizowane.
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