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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 10-03-2015 - 20-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Klimczyk, Anna Zdebska. Badaniem objęto 57 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 53 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 17 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły,

a także obserwacje 10 lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

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

     XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr. Henryka Jordana w Krakowie zostało założone w 1992 roku

z inicjatywy pedagoga Antoniego Weyssenhoffa i mieściło się przy ulicy Krowoderskiej 17. Mottem działania

twórcy były słowa "Dobro ucznia jest najważniejsze". Od 1 września 2012 roku XXVII Liceum Ogólnokształcące

zmieniło swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ulicy Senatorskiej 35 i wchodzi w skład Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie. Zmiany organizacyjne spowodowały, że znacząco zmniejszyła się liczba

przyjmowanych absolwentów gimnazjów - aktualnie w trzech oddziałach uczy się 68 uczniów.

    Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają realizację zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych. Partnerami szkoły w tym zakresie są: Centrum Młodzieży, Staromiejskie

Centrum Kultury Młodzieży, Stowarzyszenie Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Małopolska Fundacja

Praesterno, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny, Stowarzyszenie

Polska Zielona Sieć, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Rada Dzielnicy VII. Liceum od wielu lat prowadzi

program wymiany międzynarodowej z partnerami zagranicznymi i szkołami we Francji i Niemczech.

    Nauczyciele realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, biorą pod uwagę rozpoznane osiągnięcia

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego a także uwzględniają zalecane warunki i sposób jej realizacji.

Wnioski z diagnoz wstępnych mają wpływ na realizację procesów edukacyjnych oraz na podejmowanie działań

wychowawczych. Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnym potencjałem edukacyjnym, dlatego dużo uwagi

poświęca się analizom bieżących osiągnięć uczniów. Wnioski z monitorowania są podstawą do organizowana

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających

zainteresowania oraz zindywidualizowanej pracy z uczniami. Uczniowie i ich rodzice otrzymują niezbędną pomoc

i wsparcie. Opracowano i wdrożono "Szkolny program wspierania indywidualnego rozwoju uczniów

o specjalnych potrzebach edukacyjnych". 

    Szkoła umożliwia uczniom nabywanie umiejętności i kompetencji przydatnych na dalszym etapie kształcenia

i w życiu dorosłym. Jednak wyniki kształcenia nie są jeszcze w pełni zadowalające. Szkoła osiąga efekty poniżej

średniej krajowej zarówno w przedmiotach humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Efektywność

nauczania także znajduje się poniżej średniej i jest ujemna, chociaż w zakresie przedmiotów humanistycznych

daje się zauważyć tendencję wzrostową. Analizowanie i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych,

przeprowadzanych przez nauczycieli mikrobadań, zewnętrznych badań naukowych sprzyja wprowadzaniu

celowych zmian. Absolwenci utrzymują kontakt z nauczycielami, promują szkołę, uczestniczą w ważnych dla

Liceum uroczystościach.

    W szkole nie ma przejawów dyskryminacji, prowadzone w tym obszarze działania mają charakter

profilaktyczny. Młodzież czuje się w szkole akceptowana. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice są przekonani,

że w każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie Dyrektora i nauczycieli. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki XXVII LO im. dr Henryka Jordana
Patron Henryk Jordan

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Kraków

Ulica Senatorska

Numer 35

Kod pocztowy 30-106

Urząd pocztowy Kraków

Telefon 12 430 00 25

Fax 12 422 07 60 wew. 24

Www

Regon 12263671700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 68

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 19.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 20.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 12.77

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 3.58

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat Kraków

Gmina Kraków

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej C

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)

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. Efekty uczenia się i nabywania umiejętności określonych w podstawie programowej nie przynoszą

jeszcze oczekiwanych rezultatów, mimo działań wdrażanych przez nauczycieli, w tym systemowego

rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów oraz monitorowania i analizy ich osiągnięć.

2. W szkole nie ma przypadków dyskryminacji wśród uczniów. Nauczyciele kształtują postawy tolerancji,

akceptacji dla innych, szacunku.

3. Szkoła opracowała i wdrożyła system wszechstronnej współpracy z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami na rzecz zaspokojenia potrzeb edukacyjnych

i społecznych każdego ucznia. Działania szkoły w tym zakresie przynoszą oczekiwane efekty.

4. Indywidualizacja procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia jest w szkole powszechna.

Nauczyciele organizują zajęcia wspierające uczniów oraz indywidualne konsultacje. Uczniowie i ich

rodzice są przekonani, że wsparcie otrzymywane w szkole jest optymalne.

5. W szkole rzetelnie analizuje się i wykorzystuje wyniki egzaminu maturalnego, wyniki ewaluacji

wewnętrznej oraz mikrobadań realizowanych przez nauczycieli. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podstawa programowa jest realizowana z uwzględnieniem możliwości uczniów, zdiagnozowanych

na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i badań przeprowadzanych przez wszystkich

uczących. Nauczyciele kształtują kluczowe kompetencje oraz wykorzystują zalecane warunki 

i sposoby realizacji. Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażanie wniosków

z analiz jest wśród nauczycieli działaniem powszechnym. Uczący podejmują różnorodne działania,

które przygotowują uczniów do podjęcia studiów wyższych, nauki w szkołach policealnych

lub odnalezienia się na rynku pracy. Jednak osiągane wyniki kształcenia nie są jeszcze w pełni

zadowalające. Szkoła osiąga efekty poniżej średniej krajowej zarówno w  przedmiotach

humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Efektywność nauczania także znajduje się

poniżej średniej i jest ujemna. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Diagnoza dotycząca wiadomości i umiejętności nowych uczniów jest prowadzona przez wszystkich nauczycieli

w odniesieniu do każdego ucznia i do zespołów klasowych. Szczegółowo są analizowane wyniki egzaminu

gimnazjalnego, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dokumentacja związana

z sytuacją rodzinną uczniów. We wrześniu każdego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów

przeprowadzają testy sprawdzające wiedzę uczniów. Organizowane są warsztaty i wyjazdy integracyjne dla

uczniów klasy pierwszej, które pomagają poznać uczniów, ich możliwości i potrzeby. Wstępna diagnoza

prowadzona przez wychowawcę i uczących omawiana jest przez zespoły nauczycieli i pedagoga szkolnego.

Ustalane są sposoby pracy z uczniami. Nauczyciele uwzględniają mocne i słabe strony uczniów opracowując

i modyfikując rozkłady materiału (rezygnują np. z treści wykraczających poza podstawę programową);
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dobierając metody i formy pracy; organizując zajęcia dodatkowe i konsultacje indywidualne; wybierając

odpowiednie podręczniki. Wiedza na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym jest dobrze

wykorzystywana w realizacji podstawy programowej.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele kształtują u uczniów kluczowe kompetencje. Deklarują, że na wszystkich zajęciach dają uczniom

możliwość uzyskania umiejętności uczenia się; na wszystkich lub większości lekcji kształtują umiejętność

komunikowania się w języku ojczystym, odkrywania swoich zainteresowań, myślenie matematyczne i naukowe.

W mniejszym stopniu powszechne jest kształtowanie umiejętności czytania, pracy zespołowej, posługiwania się

nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Realizowane w szkole procesy edukacyjne są

spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Uczący mobilizują uczniów

do generowania własnych pomysłów, organizują zajęcia poza szkołą, wykorzystują media edukacyjne. W czasie

obserwowanych lekcji nauczyciele pamiętali o wykorzystywaniu odpowiednio wyposażonych sal i atrakcyjnych

pomocy dydaktycznych, odwoływali się do zasobów biblioteki szkolnej i Internetu, zachęcali do samodzielnej

lektury i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, wdrażali do pracy zespołowej.

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

Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażanie wniosków z analiz jest wśród nauczycieli

działaniem powszechnym.  Nauczyciele mają wypracowane sposoby monitorowania i analizowania, a ich wyniki

omawiają na spotkaniach zespołów przedmiotowych i zespołów uczących w jednym oddziale. Wszyscy stosują

ocenianie bieżące i podsumowujące, a większość korzysta z elementów oceniania kształtującego. Na co dzień

zadają pytania i dają możliwość zadawania pytań, proszą o podsumowanie ćwiczeń, sprawdzają, jak uczniowie

pracują, czy rozumieją omawiane zagadnienia. Analizują wyniki uczniów uzyskiwane w konkursach szkolnych

i pozaszkolnych, próbnych egzaminach i testach. Większość nauczycieli deklaruje, że zbiera od uczniów

informacje zwrotne i wykorzystuje narzędzia diagnostyczne (Wykres 1w), jednak podczas obserwowanych lekcji

nie zaobserwowano, by nauczyciele wykorzystywali techniki badawcze lub pytali uczniów, co sądzą o ich

sposobach prowadzenia zajęć. Uzyskana podczas monitorowania osiągnięć uczniów wiedza jest wykorzystywana

przez uczących, którzy: modyfikują treści programowe; dostosowują do możliwości uczniów wymagania,

kryteria i sposoby oceniania; modyfikują metody, formy i środki dydaktyczne; zwiększają rolę aktywności

uczniów; zwracają uwagę na zagadnienia i zadania, które sprawiają uczniom największą trudność. Ważne dla

nauczycieli jest indywidualne podejście do uczniów, zarówno podczas lekcji, jak i pracy domowej

i pozalekcyjnej. Uczniowie wykonują zróżnicowane zadania i ćwiczenia. Podczas oceniania ich wiedzy

i umiejętności uwzględniane są ich sposoby uczenia się, a sprawdziany wiadomości są odpowiednio

konstruowane. Nauczyciele tak organizują pracę, by uczniowie mający problemy mogli współpracować

z kolegami i uczyć się od nich.
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Wykres 1w
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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

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do sukcesów

edukacyjnych młodzieży, chociaż osiągane wyniki kształcenia nie są jeszcze w pełni zadowalające. Nauczyciele

podejmują liczne działania dydaktyczne i wychowawcze, mające na celu podniesienie jakości kształcenia.

Starają się przede wszystkim dostosowywać wymagania i sposoby pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości

uczniów, zachęcać ich do podejmowania samodzielnych działań, angażować w działalność artystyczną, rozwijać

zainteresowania. Uczniom najwięcej zadowolenia dają satysfakcjonujące wyniki w nauce, poszerzanie wiedzy,

osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych (Wykres 1w). Wyniki egzaminu maturalnego z ostatnich

trzech lat oraz wskaźniki EWD informują, że szkoła osiąga efekty poniżej średniej krajowej zarówno w 

przedmiotach humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Efektywność nauczania także znajduje się

poniżej średniej i jest ujemna. W zakresie języka polskiego i przedmiotów humanistycznych widoczny jest

niewielki wzrost trzyletniego wskaźnika EWD. Natomiast wskaźnik EWD z  przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych wskazuje niewielką tendencję spadkową. W zakresie języka angielskiego,

francuskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym uczniowie osiągają wyniki powyżej 70%.  
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Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Szkoła podejmuje różnorodne działania, które mają przygotować uczniów do podjęcia dalszej nauki

lub odnalezienia się na rynku pracy. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności kluczowe, określone

w podstawie programowej. Dbają także o umiejętności społeczne - zdolność do pracy zespołowej, tolerancję,

asertywność, empatię. Wdrażają uczniów do systematyczności, odpowiedzialności, samooceny, rozwijania pasji

i zainteresowań. Kształtują postawy ekologiczne i prozdrowotne. Pomagają uczniom uwierzyć we własne siły,

radzić sobie w sytuacjach stresowych i dać im poczucie własnej wartości. Najważniejsze w ocenie uczących

działania, które pozwalają absolwentom odnosić sukcesy w przyszłości, to: organizowanie wymiany

międzynarodowej; prowadzenie warsztatów integracyjnych i z doradztwa zawodowego; organizowanie

konkursów i zawodów; współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami, władzami samorządowymi, domami kultury

i uczelniami wyższymi. Efekty tych działań są widoczne w codziennych zachowaniach uczniów oraz w sukcesach

odnoszonych w konkursach muzycznych, plastycznych, recytatorskich. Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczą

w lekcjach wychowania fizycznego. Wielu uczniów kontynuuje treningi w krakowskich klubach sportowych.
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów są wnikliwie rozpoznawane  przez

wychowawców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego, co stanowi podstawę do objęcia ich

systematycznym lub bieżącym wsparciem. Szkoła wypracowała i wdrożyła system efektywnej

współpracy z wieloma podmiotami lokalnego środowiska, dzięki czemu każdy z uczniów ma

zagwarantowaną możliwość rozwoju osobistego zgodnego z zainteresowaniami i uzdolnieniami,

a także - w razie potrzeby - uzyskania specjalistycznej pomocy. Zaplanowane działania są ujęte

w "Szkolnym programie wspierania indywidualnego rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych". W szkole nie obserwuje się przypadków dyskryminacji. Prowadzone są w tym

zakresie działania o charakterze profilaktycznym, których realizacja wynika z przyjętych przez

nauczycieli programów nauczania oraz programu wychowawczego szkoły. Nauczyciele w sposób

szczególny indywidualizują proces edukacyjny i skutecznie aktywizują uczniów. W opinii młodzieży

i rodziców wsparcie otrzymywane w szkole jest wyjątkowo skuteczne, a  dyrektor i nauczyciele

okazują uczniom wiele życzliwości i empatii.  

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole systemowo rozpoznawane są zdolności, możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne uczniów przez

wychowawcę, nauczycieli poszczególnych przedmiotów i szkolnego pedagoga. Prowadzone są analizy na wejściu

w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego nowo przyjętych uczniów i testów z poszczególnych

przedmiotów, monitorowanie bieżących osiągnięć uczniów, ankiety, obserwacje oraz wywiady z uczniami

i rodzicami. Szczegółowo analizowane są zapisy w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie

psychologiczno - pedagogiczne. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci

przynajmniej raz w roku lub częściej (Wykres 1j). W szkole ok. 50% uczniów zostaje rozpoznanych jako

potrzebujących wsparcia i wszyscy są objęci odpowiednią opieką. Najczęstsze powody to deficyty i dysfunkcje

rozwojowe, choroby przewlekłe, braki edukacyjne z poprzednich etapów kształcenia, zagrożenie

niepowodzeniem szkolnym, zaniedbania wychowawcze i społeczne, sytuacja rodzinna, niska samoocena
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i problemy emocjonalne: potrzeba akceptacji, uznania, motywacji. 

Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Szkoła tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych kieruje się następującymi priorytetami: bazą

techniczno-dydaktyczną; zainteresowaniami i potrzebami uczniów; oczekiwaniami rodziców; wykorzystaniem

współpracy z uczelniami i innymi partnerami szkoły; realizacją różnych projektów rozwijających uzdolnienia

młodzieży (np. Comenius); zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią; udzielaniem pomocy

psychologiczno – pedagogicznej uczniom potrzebującym wsparcia; działalnością wychowawczą kładącą nacisk

na wychowanie uczniów odpowiedzialnych i wrażliwych na potrzeby innych; kształtowaniem postaw

patriotycznych, prospołecznych, obywatelskich oraz tradycją i przyjazną atmosferą. Szkoła organizuje: zajęcia

dodatkowe; konsultacje; zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań (klub fotograficzny, zespół muzyczny,

koło teatralne); konkursy; zawody sportowe.  Większość zajęć pozalekcyjnych ma charakter dydaktyczno -

wyrównawczy i  służy wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz uzupełnianiu braków z  poprzednich etapów

kształcenia. Część młodzieży bierze w nich udział systematycznie, część wtedy, gdy zaistnieje potrzeba

nadrobienia zaległości. Większość uczniów wskazuje, iż są zajęcia pozalekcyjne, które pomagają im w nauce

(Wykres 1j), a co drugi jest zdania, że są zajęcia, które ich interesują (Wykres 2j). Młodzież jest angażowana

w działania społeczne i charytatywne. Rodzice wyrażają opinię, że zajęcia pozalekcyjne są raczej dostosowane

do potrzeb uczniów, a 5 z 45 nie ma wiedzy na ten temat (Wykres 3j). Nauczyciele rozpoznają  potrzeby

uczniów pod kątem planowania pracy w poszczególnych klasach. Dobierają najbardziej skuteczne metody pracy,
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właściwe środki dydaktyczne i formy organizacyjne.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole nie obserwuje się przypadków dyskryminacji, dlatego też działania antydyskryminacyjne, wpisane

w program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, mają głównie charakter profilaktyczny i obejmują całą

społeczność szkolną. Wszyscy nauczyciele deklarują, że angażują się w podejmowanie działań

antydyskryminacyjnych, które dotyczą głównie niepełnosprawności i stanu zdrowia; statusu ekonomicznego;

pochodzenia etnicznego i społecznego; płci; orientacji seksualnej; wieku oraz religii. Szkoła prowadzi działania

antydyskryminacyjne związane głównie z realizacją tematyki tolerancji podczas godzin z wychowawcą i lekcji

przedmiotowych. Organizowane są: pogadanki; prelekcje; warsztaty integracyjne; warsztaty prowadzone przez

studentów psychologii dotyczące wykluczenia społecznego; warsztaty w Staromiejskim Centrum Kultury

Młodzieży na temat kultury żydowskiej i antysemityzmu; wymiany międzynarodowe; akcje charytatywne.

Projekt "Nowe horyzonty edukacji filmowej" umożliwia uczniom podjęcie dyskusji na tematy związane

z równością międzykulturową, etniczną czy religijną. organizacją. Uczniowie nie mają poczucia, że ktoś z nich

jest traktowany gorzej od pozostałych. Zdają sobie sprawę z konieczności innego podejścia nauczycieli

do uczniów potrzebujących pomocy i specyficznego traktowania osób niepełnosprawnych. Twierdzą, że szkoła

jest przyjazna i dobrze w niej się czują. Na podstawie zebranych danych można uznać, że działania

antydyskryminacyjne prowadzone w szkole są adekwatne do potrzeb.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają uczniów w rozwoju, stosownie

do potrzeb młodzieży i sytuacji społecznej. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 i nr 2

w Krakowie to realizowanie opinii i orzeczeń z zaleceniami o indywidualizacji pracy; przeprowadzanie

warsztatów psychologicznych i integracyjnych; terapii pedagogicznej; szkoleń rady pedagogicznej;

pedagogizacji rodziców; prowadzenie doradztwa zawodowego. Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi

(Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny) skutkuje udziałem uczniów

w wykładach, co poszerza ich kompetencje szkolne. Szkoła jest też szkołą ćwiczeń dla studentów. W ramach

współpracy z Radą Miasta Krakowa uczniowie uczestniczą w projekcie "Uczeń - obywatel". Stowarzyszenie

Placówek Wychowania Pozaszkolnego realizuje zadania opiekuńczo- wychowawcze, dofinansowując wyjazdy dla

uczniów i sponsorując nagrody w konkursach. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży współpracuje

przy wymianach zagranicznych uczniów oraz wspiera nauczycieli w edukacji historycznej, kulturalnej,

regionalnej i prozdrowotnej. Małopolska Fundacja Praesterno wspomaga wychowawczo, przeciwdziałając

przejawom wykluczenia społecznego, realizując warsztaty szkolne, programy profilaktyczne. Policja prowadzi

prewencję kryminalno - profilaktyczną oraz na bieżąco dba o  bezpieczeństwo uczniów. Centrum Młodzieży

rozwija zainteresowania uczniów realizując zajęcia pozalekcyjne w obrębie Krakowskiego Młodzieżowego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Współpraca szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów jest działaniem

systemowym, o czym świadczy między innymi opracowany "Program wspierania indywidualnego rozwoju

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Podejmowane działania sprawiaja, że uczniowie mają

zapewnioną wszelką niezbędną pomoc. 
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W szkole powszechnie realizowane są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego,

adekwatne do potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele w pełni respektują wskazania poradni

psychologiczno-pedagogicznych. Podczas lekcji dobierają zadania i ćwiczenia o różnym stopniu trudności,

różnicują czas wypowiedzi, zadania domowe, dostosowują pisemne prace klasowe, polecenia na lekcji,

pozwalają wybierać formę prezentowania swojej wiedzy, dobierają uczniów i zadania do pracy w parach. Na

obserwowanych zajęciach nauczyciele podejmowali wiele takich działań, polegających m. in. na dostosowaniu

tempa pracy do indywidualnych możliwości, sprawdzaniu wykonania zadań przez słabszych uczniów, wspieraniu

uczniów w rozwiązywaniu zadań. Uczniowie byli motywowani przez nauczycieli poprzez: pochwałę, aprobatę,

akceptację pomysłów, zachęcanie do wypowiedzi, stwarzanie możliwości korzystania z technologii

informacyjnej. Uczniowie zazwyczaj pracowali własnym tempem, w większości byli aktywni, zaangażowani,

chętnie wykonywali lub próbowali wykonać polecenia nauczyciela, wyrażali własne oceny i opinie. Atmosfera

na lekcji sprzyjała przyswajaniu wiedzy. Prawie wszyscy uczniowie wyrazili opinię, że szkoła stwarza im

możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach, w których chcą uczestniczyć (Wykres 1j). Na podstawie

wyników obserwacji lekcji i opinii uczniów można stwierdzić, że nauczyciele w sposób szczególny

indywidualizują podejmowane działania, dobierając odpowiednie metody i formy pracy oraz dostosowując

do potrzeb uczniów sposoby wspierania ich rozwoju.  

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Zarówno uczniowie, jak i rodzice otrzymują ze strony szkoły wsparcie adekwatne do ich potrzeb. Nauczyciele

często dają uczniom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, a także pokazują, że dzięki systematycznej

pracy mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (wykresy 1j - 3j). Rodzice zdecydowanie twierdzą,

że w sytuacjach trudnych dla ich dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli lub wychowawcy ich dziecka

(wykres 4j). W opinii młodzieży i rodziców wsparcie otrzymywane w szkole jest wyjątkowo skuteczne,

a dyrektor i nauczyciele okazują uczniom wiele życzliwości, zrozumienia i empatii. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele starannie dokonują analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminu maturalnego.

Na podstawie sformułowanych wniosków planują i realizują odpowiednie działania. Prowadzą

własne badania na potrzeby poszczególnych uczniów i zespołów klasowych. Gromadzą informacje

o losach absolwentów i wykorzystują je w bieżącej pracy. Wykorzystują prace naukowe i badawcze

opisywane w literaturze fachowej.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Szkoła ma wypracowany sposób szczegółowej i wnikliwej analizy wyników egzaminu maturalnego oraz

ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele przedmiotów oraz zespoły prowadzą analizy ilościowe i jakościowe.

Dokonują porównań, wykorzystują trzyletnie wskaźniki EWD oraz kalkulator EWD 100 do analizy wyników

w danym roku szkolnym, zastanawiają się nad przyczynami trudności uczniów w rozwiązywaniu poszczególnych

zadań. Sformułowane przez uczących i zespoły wnioski są omawiane na zebraniach rady pedagogicznej

i wykorzystywane w bieżącej pracy z uczniami. Opracowano ponadto program naprawczy na lata 2014 - 2016

z uwagi na ujemne wskaźniki efektywności kształcenia oraz niską frekwencję uczniów. Nauczyciele postanowili

zmodyfikować treści nauczania, metody pracy, wykorzystywane środki, sposoby bieżącego oceniania, zakres

ćwiczeń i zadań kierowanych do uczniów. Zorganizowali zajęcia dodatkowe i konsultacje.
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane. Przyjmowane przez nauczycieli wnioski i rekomendacje są

zbieżne z wnioskami formułowanymi na podstawie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów i są użyteczne.

Wszyscy uczący wprowadzili zmiany w swojej pracy, kładąc nacisk na treści i umiejętności uczniów wymagające

doskonalenia. Dostosowują wymagania do potrzeb uczniów; urozmaicają zajęcia, wykorzystując między innymi

w większym stopniu technologie multimedialne; zmieniają metody i formy pracy; modyfikują kryteria oceniania;

organizują zajęcia pozalekcyjne. Zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów "Jak się uczyć".

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

Nauczyciele i Dyrektor szkoły systematycznie wykorzystują zewnętrzne badania edukacyjne podczas planowania

i realizacji działań. Są to przede wszystkim analizy porównawcze wyników egzaminu maturalnego oraz

publikacje CKE i OKE (np. praca Jolanty Misztal „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek

jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły”). Korzystają także z narzędzi i arkuszy opracowywanych

przez OKE i wydawnictwa oświatowe. Ponadto korzystają z prac naukowych i badawczych opisywanych

w literaturze fachowej. Są to między innymi: opracowania i raporty Instytutu Badań Edukacyjnych i Ośrodka

Rozwoju Edukacji (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS); badania prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym

i Uniwersytecie Jagiellońskim; badania Polskiej Izby Książki; prace Centrum Badań Holokaustu UJ; opracowania

Marzeny Żylińskiej na temat neurodydaktyki; badania uczniów i analiza kierunków kształcenia zrealizowane

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Prowadzone w szkole badania wewnętrzne, w tym badanie losów absolwentów, są użyteczne dla szkoły.

Nauczyciele systematycznie analizują frekwencję, wyniki nauczania i oceny zachowania uczniów i zespołów

klasowych. Prowadzą w klasach mikrobadania związane z nauczanym przedmiotem. Badania służą też

uzyskaniu informacji zwrotnej od uczniów, dokonywaniu samooceny swojej pracy, tworzeniu oferty edukacyjnej

szkoły. Istotną rolę odgrywa w szkole analiza losów absolwentów i utrzymywanie stałych kontaktów z wieloma

spośród nich. Absolwenci uczestniczą w spotkaniach i uroczystościach szkolnych (np. "Koncert absolwentów"

w 2013 r.). Przeprowadzane są ankiety (w formie elektronicznej i listownej), w których absolwenci informują,

jak szkoła odpowiada na potrzeby uczniów oraz piszą o umiejętnościach nabytych w szkole. Absolwenci poprzez

przykład własnych doświadczeń i osiągnięć pomagają w tworzeniu oferty edukacyjnej oraz motywowaniu

obecnych uczniów do rozwoju i rozwijania zainteresowań.



XXVII LO im. dr Henryka Jordana 22/22

      

Raport sporządzili

● Ewa Klimczyk

● Anna Zdebska

Kurator Oświaty:

........................................

Data sporządzenia raportu:

 08.04.2015 


