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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.
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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:

●

podstawowego - świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia,
wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich

●

indywidualnych możliwości,

wysokiego - świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań

Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie
podstawowym
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15, 16, 19 grudnia 2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli: Janusz Mikrut i Ivetta Gajczyk-Werner. Badaniem objęto 90 uczniów (ankieta i wywiad
grupowy), 63 rodziców (ankieta) i 16 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji.
Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania
szkoły w badanym wymaganiu.
Skrócona wersja tego raportu publikowana jest na stronie systemu ewaluacji oświaty. Wersję pełną
raportu otrzymuje szkoła (placówka) w celu wykorzystania wyników badania do podnoszenia
jakości jej pracy.
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Informacja o szkole lub placówce

Nazwa placówki

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W
PIEKARACH ŚLĄSKICH

Patron
Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Piekary Śląskie

Ulica

Bp. H. Bednorza

Numer

29/31

Kod pocztowy

41-946

Urząd pocztowy

Piekary Śląskie

Telefon

0322879542

Fax

0322879542

Www

http://msp14piekary.weebly.com

Regon

00072468900000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

141

Oddziały

7

Nauczyciele pełnozatrudnieni

8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

13.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

9.07

Średnia liczba uczących się w oddziale

20.14

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

17.63

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

Piekary Śląskie

Gmina

Piekary Śląskie

Typ gminy

gmina miejska

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

4/10

Obraz szkoły lub placówki
(odzwierciedlający specyfikę jej pracy)

Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 w Piekarach Śląskich usytuowana jest w dzielnicy Brzeziny Śląskie, przy ulicy
Bp. Bednorza 29/31. Trzypiętrowy budynek z poddaszem wybudowano i poświęcono w 1892 r. Korytarze są
długie, szerokie z wieloma oknami, a klasy duże, przestronne, jasne i kolorowe. Każdy zespół klasowy ma swoją
salę lekcyjną. Pomieszczenia, w których odbywają się lekcje dla młodszych dzieci, są przygotowane zgodnie
z wymogami, posiadają część dydaktyczną, rekreacyjną, miejsce do przechowywania przyborów szkolnych.
W budynku znajduje się sala rekreacyjna, sala multimedialna, sala komputerowa, świetlica szkolna, biblioteka
szkolna, gabinet higienistki, gabinet pedagoga szkolnego. Wyremontowano wszystkie toalety. Od strony
wschodniej wymieniono wszystkie okna, natomiast od strony zachodniej wymieniane są sukcesywnie - w miarę
możliwości finansowych. W piwnicy szkoły mieści się kuchnia, stołówka i wyremontowana szatnia. Przy szkole
znajduje się ogrodzone boisko szkolne z nawierzchnią tartanową, duże podwórko szkolne, plac zabaw i nowo
wyremontowana sala gimnastyczna.
Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni, a zasada partnerstwa stanowi podstawę
wszystkich działań. Członkowie społeczności szkolnej dbają o przyjazną atmosferę, klimat współpracy,
wzajemnego zrozumienia i szacunku. Atutem szkoły są mało liczne klasy, co umożliwia indywidualne podejście
do uczniów. Szczególną uwagę zwraca się na ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. W tym celu w 2015 roku
założono monitoring w szkole i na zewnątrz. Uczniom zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz
wsparcie w trudnej sytuacji życiowej. Dwa razy w tygodniu dyżur pełni pielęgniarka szkolna. Kadra
pedagogiczna bierze pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów, dąży do zapewnienia warunków
rozwoju

każdemu

z nich.

W planowaniu

pracy

szkoły

nauczyciele

dążą

do zaangażowania

rodziców

i społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym
działają.
Szkoła jest miejscem nauki i zabawy. Kadra szkoły to nauczyciele odpowiedzialni, posiadający wysokie
kwalifikacje

zawodowe,

stale

doskonalący

swój

warsztat

pracy.

Sumiennie

przygotowują

uczniów

do sprawdzianów, a następnie analizują wyniki i wprowadzają wnioski do pracy w kolejnym roku. Dzięki temu
zaobserwowano

poprawę

wyników

sprawdzianu.

Każdy

uczeń

może

rozwijać

swoje

zainteresowania

i uzdolnienia korzystając z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym realizowanych w ramach
projektów i programów unijnych. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz skuteczna, różnorodna
pomoc wpływa na odnoszenie przez nich sukcesów. Od wielu lat odnoszą sukcesy i otrzymują wyróżnienia
w różnego rodzaju konkursach miejskich oraz zawodach sportowych.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 w Piekarach Śląskich jest szkołą przyjazną dziecku. Dobrze zorganizowana
specjalistyczna pomoc dzieciom o specyficznych trudnościach w nauce oraz włączenie do współpracy rodziców
wpływa znacząco na wyrównywanie dysfunkcji. W szkole promowany jest zdrowy styl życia, aktywność fizyczna,
postawy ekologiczne, kultywowane są tradycje regionalne. W wyniku prowadzonych systematycznie działań
wychowawczych, w tym profilaktyki uzależnień, w szkole nie ma problemów z paleniem papierosów i zażywania
innych używek. Pomimo bardzo zróżnicowanego i trudnego środowiska uczniów, jest grupa rodziców
zaangażowana w pomoc szkole zarówno w zakresie podnoszenia warunków nauki jak również wspierania
działań wychowawczych szkoły. Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami działającymi na rzecz oświaty
i środowiska lokalnego. Sojusznikami szkoły są "Dziecięca Akademia Umiejętności", "Piekarska Akademia
Rozwoju", Domy Kultury, Biblioteka Miejska, MOSiR, MOPR i kluby sportowe.
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Wynik ewaluacji
Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły w zakresie wymagań

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Poziom podstawowy
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. (II/1)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. (II/2)
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. (II/5)
Szkoła/placówka spełnia wymaganie na poziomie podstawowym
Poziom wysoki
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. (II/6)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. (II/7)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. (II/8)
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. (II/9)
Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. (II/10)
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Opis wymagań

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Zaplanowane przez nauczycieli procesy edukacyjne, zastosowane na zajęciach metody i formy pracy
oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne były adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów. Dzięki
temu uczniowie chętnie angażowali się w proces uczenia, byli aktywni i kreatywni. Uczniowie
na początku zajęć są zapoznawani z celami lekcji, znają formułowane wobec nich oczekiwania oraz
wiedzą, co mają robić, aby osiągnąć sukces.
W opinii rodziców i dzieci, nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami,
udzielają im informacji zwrotnej, która pomaga w dalszej pracy i pozwala zorientować się uczniowi,
w jakim

punkcie

procesu

się

znajduje.

Wskazane

przez

uczniów

preferencje

w zakresie

informowania ich o efektach pracy są dla nauczycieli istotną wskazówką, ważną w doskonaleniu
procesu oceniania i udzielania efektywnej informacji zwrotnej.
Uczniowie i ich rodzice są przekonani, że nauczyciele są dla nich wsparciem. Skutecznie motywują
uczniów i stwarzają atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Mogą liczyć na ich szacunek, pomoc
w trudnych

chwilach,

rozwiązywaniu

problemów

i osiąganiu

sukcesu.

Na

podstawie

opinii

ankietowanych uczniów i obserwacji zajęć ustalono, że wszyscy lub większość nauczycieli rozwijają
u uczniów umiejętność uczenia się.
Dzięki działaniom nauczycieli, podejmowanym w ramach organizowanego i prowadzonego procesu
edukacyjnego, uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy oraz wykorzystania
jej w codziennych sytuacjach. Większość uczniów ma poczucie wpływu na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się, choć nie zawsze z tego korzystają. Ich aktywność związana jest
z działaniami nauczycieli, którzy umożliwiają uczniom wpływ na przebieg lekcji, metody i formy
pracy, a także zadania edukacyjne, jakie wykonywane są na lekcjach. Nauczyciele przygotowując
lekcje tak zaplanowali zadania edukacyjne, by uczniowie mogli korzystać z siebie nawzajem jako
zasobów edukacyjnych. Uczniowie często współdziałają w procesie uczenia się. Przyjęte w szkole
rozwiązania nowatorskie wpływają na proces uczenia się uczniów i ich rozwój. Dzieci i nauczyciele
zgodnie twierdzą, że uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie mają
określony

cel

zdobywania

zaangażowaniem,

wiedzy.

poświęcanym

Są

świadomi,

czasem,

że efekty

uzdolnieniami,

ich

pracy

współpracą

mierzone

są

ich

z nauczycielami

i rówieśnikami.
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Wnioski

●

Procesy edukacyjne w szkole są zaplanowane i zorganizowane w sposób celowy – adekwatny
do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia, sprzyjający osiąganiu sukcesu na miarę
możliwości każdego dziecka.

●

W szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Uczniowie angażują się w działania szkoły,
rozumieją potrzebę uczenia się. Wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i rodziców.

●

Nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. Kształtują u uczniów potrzebę
brania odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie otrzymują od nauczycieli informację zwrotną
dotyczącą efektów ich pracy, co motywuje ich do dalszego działania.

●

Realizowane w szkole nowatorskie rozwiązania służą rozwojowi uczniów oraz uatrakcyjniają proces
edukacyjny.
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Raport sporządzili

●

Janusz Mikrut

●

Ivetta Gajczyk-Werner

Kurator Oświaty:
........................................

Data sporządzenia raportu:
26.01.2017
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