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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 od 2-01-2014 do 10-01-2014 roku przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Teresa Traczyk i Michał Deja. Badaniem objęto 89 uczniów (ankieta), 11

rodziców (wywiad grupowy) i 61 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje 10 lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

lub placówki.
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Obraz szkoły

   Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu powstała w 1981 roku. W 1996 zyskała patrona w osobie XIX -

wiecznego pisarza autora "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Jej działania wychowawcze ujęto w słowa "szkoła

powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako

specjalista".  Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 funkcjonuje od 1981 roku w dwukondygnacyjnym

budynku przy ulicy Sandomierskiej 19. Do szkoły uczęszcza 881 uczniów w 35 oddziałach klasowych (w tym

osiem przedszkolnych), nad którymi opiekę sprawuje 67 nauczycieli. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się

o godzinie 7.10, a dobiegają końca o 16.35, toteż placówka funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Szkoła

dysponuje 22 czystymi estetycznymi salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami komputerowymi z 27

stanowiskami z dostępem do Internetu, jedną salą gimnastyczną, salą gimnastyki korekcyjnej, boiskiem

szkolnym ze sztuczną nawierzchnią, placem zabaw urządzonym w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz

"Radosną Salą Zabaw". Obiekt nie był poddawany nigdy remontowi kapitalnemu, a jedynie bieżącym

modernizacjom (malowanie, wymiana okien, termomodernizacja). W szkole funkcjonuje niewielka biblioteka

bez czytelni, cztery świetlice zapewniające opiekę nad rzeszą 250 dzieci od godziny 6.30 do 17, stołówka oraz

gabinety: logopedy, pedagoga oraz pielęgniarki. Prawie wszystkie sale wyposażone są w komputery oraz

w siedemnaście projektorów multimedialnych z ekranami. W dwóch tj. w sali matematycznej i języka

angielskiego zainstalowano tablice interaktywne. Obiekt od 2007 roku jest objęty monitoringiem CCTV - dwie

kamery na zewnątrz i pięć wewnątrz placówki.

   W szkole realizowane są nowatorskie działania pedagogiczne jak m.in.innowacje (osiem wpisanych

do rejestru innowacji i eksperymentów Pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty) i projekty:

● "Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV - VI

szkół podstawowych",

● współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  "e - Matematyka i zajęcia komputerowe - skuteczne

programy nauczania" z wykorzystaniem 25 szkolnych tabletów,

● "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" celem

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

   Placówka uczestniczy także w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół "Back to the Future - Comenius.

Uczniowie w jego ramach odwiedzili szkoły w Bordoaux we Francji, Trentham w Wielkiej Brytanii, a w bieżącym

roku szkolnym przygotowują się do wizyty partnerów w Polsce oraz do wyjazdu do Holandii (maj 2014).

Podmiotowe traktowanie uczniów przejawia się poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zostało nim

objętych w roku szkolnym 2013/2014 70 uczniów wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 32

przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 20 w komunikacji społecznej (zajęcia

socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne) oraz z wadami postawy (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej). Do uczniów

z uzdolnieniami adresowane są zajęcia w ramach kół matematyczno-przyrodniczego, sportowego,

polonistycznego, plastycznego i muzycznego, co skutkuje licznymi sukcesami.

   Zapraszamy Państwa do lektury raportu, który zawiera szereg informacji szczegółowych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Patron Henryk Sienkiewicz

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Radom

Ulica Sandomierska

Numer 19

Kod pocztowy 26-600

Urząd pocztowy Radom

Telefon 0483664130

Fax 0483666822

Www www.psp9.radom.pl

Regon 00093091100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 881

Oddziały 35

Nauczyciele pełnozatrudnieni 64.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.33

Średnia liczba uczących się w oddziale 25.17

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.77

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Radom

Gmina Radom

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego
rozwoju B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Stosowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu nowatorskie działania pedagogiczne

i organizacyjne, których podmiotem są uczniowie i nauczyciele, służą ich rozwojowi.

2. Dialogowy charakter relacji szkolnych skutkuje współdziałanie i zaangażowaniem nauczycieli, uczniów

oraz personelu niepedagogicznego w proces decyzyjny.

3. Umiejętne pozyskiwanie różnorodnych partnerów z najbliższego otoczenia sprawia, że szkoła stała się

ośrodkiem życia lokalnego.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Szkoła staje

się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym działa. Korzystanie przez nią

z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Znajomość potrzeb i zasobów środowiska lokalnego pozwala Publicznej Szkole Podstawowej

 podejmować działania, które wynikają ze zdiagnozowanych oczekiwań społeczności osiedla

Ustronie w Radomiu. Beneficjentami wspólnie realizowanych przedsięwzięć są zarówno uczniowie,

mieszkańcy okolicznych domów oraz instytucje i firmy działające w otoczeniu szkoły. 

Powyższe argumenty wskazują na wysoki poziom spełnienia wymagania.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu diagnozuje potrzeby i zasoby środowiska oraz

prowadzi działania, które pozwalają na ich zaspokojenie. Do najważniejszych potrzeb środowiska

lokalnego należą:

● potrzeby edukacyjne,

● potrzeby prozdrowotne,

● kształtowanie postaw proekologicznych,

● kształtowanie postaw patriotycznych,

● zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych i dzieci,

● integracja środowiska.

W celu zaspokojenia tych potrzeb szkoła m.in. użycza pomieszczeń i obiektów sportowych mieszkańcom

osiedla, współorganizuje imprezy środowiskowe o charakterze integracyjnym i społecznym, organizuje zbiórki

rzeczowe na rzecz potrzebujących uczniów i ich rodzin, uatrakcyjnia pobyt pensjonariuszom Domu Weterana

 Walki i Pracy poprzez przygotowanie przedstawień okolicznościowych, prowadzi działalność edukacyjna dla
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rodziców i mieszkańców Ustronia. Ponadto współpracuje ze stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi,

instytucjami wzbogacając ofertę edukacyjną, rekreacyjną oraz kulturalną osiedla Ustronie. 

Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym 

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami,

instytucjami i  podmiotami gospodarczymi, działającymi w środowisku lokalnym, mają charakter

cykliczny.  Uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach organizowanych w kinie, na basenie, w Muzeum

Wsi Radomskiej. We współpracy ze strażą pożarną i policją organizowane są spotkania dotyczące

bezpieczeństwa. Działalność świetlicy środowiskowej przy parafii św. Józefa,  klubu osiedlowego umożliwia

uczniom rozwijanie i prezentowanie umiejętności oraz zainteresowań. Nade wszystko udostępnianie bazy

szkoły, a w szczególności obiektów sportowych (boiska i sali gimnastycznej) osobom lub firmom działającym

na terenie osiedla ma charakter ciągły. 

Obszar badania:  Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich

wzajemny rozwój 

Korzyści wynikające ze współpracy odnosi i szkoła, i instytucje środowiska lokalnego. Poprawia się

wizerunek, poszerzona zostaje oferta edukacyjna szkoły jak i instytucji działających na terenie osiedla. Kadra

pedagogiczna zyskuje możliwość poszerzenia kompetencji co sprawia, że podnosi się jakość kształcenia

i wychowania. Budowane są wzajemne relacje pozwalające na zaspokajanie najbardziej niezbędnych potrzeb

materialnych. Instytucje działające w środowisku mają możliwość poznania oczekiwań szkoły. Mieszkańcy mogą

spędzać czas wolny zgodnie z zainteresowaniami i preferowanym stylem życia. Otrzymują wsparcie w razie

potrzeby. Wspólne inicjatywy pozwalają na budowanie oczekiwanych postaw, więzi międzyludzkich, wrażliwości

na potrzeby innych. Wszyscy, czyli szkoła, instytucje, stowarzyszenia i mieszkańcy tworzą wspólnotę działającą

na rzecz społeczności lokalnej przyczyniając się do jej rozwoju.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Szkoła we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego realizuje

działania pozytywnie wpływające na rozwój uczniów.  Korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dotyczą

wszystkich sfer rozwoju czyli społecznego, intelektualnego oraz fizycznego. Badani respondenci wskazywali

przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych poprzez przygotowanie przedstawień dla

pensjonariuszy domu pomocy społecznej, imprez okolicznościowych dla mieszkańców i rodzin uczniów.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i pasje oraz nabywać nowe umiejętności korzystając z oferty klubu

osiedlowego, a kształtowanie postaw wobec osób starszych i potrzebujących jest realizowane poprzez udział

w akcjach i programach charytatywnych i współpracy z domem pomocy społecznej. Podejmowane działania

pozwalają na uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi i zwierząt, tym samym przyczyniając się

do formowania pożądanych społecznie zachowań.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi.

Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i

uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z

prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Proces zarządzania szkołą dostosowany jest do jej potrzeb, zakłada współdecydowanie nauczycieli,

uczniów i pracowników niepedagogicznych. Działania dyrektora w procesie organizacji pracy

nauczycieli są skuteczne, toteż powszechnie podejmują oni pracę zespołową, uczestniczą

w doskonaleniu zawodowym oraz w ewaluacji wewnętrznej. Wnioski, formułowane w trakcie

nadzoru pedagogicznego, są wdrażane na bieżąco, co pozostaje spójne z koncepcją pracy Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu. Inicjatywy dyrektora, obliczone na wprowadzanie

nowatorskich programów, innowacji pedagogicznych oraz uzyskania wsparcia zewnętrznego, są

użyteczne dla placówki. Przywołane poniżej wyniki badań pozwalają określić wysoki stopień wypełniania

wymagania przez szkołę.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Działania zarządzającego szkołą dyrektora są adekwatne względem potrzeb placówki. Dysponuje ona

zadowalającą bazą lokalową, aczkolwiek budynek nie był poddawany generalnemu remontowi od chwili oddania

go do użytku w 1981 roku. Dostrzegalna jest, jak wskazują obserwacje i wypowiedzi nauczycieli oraz

partnerów, stała dbałość o poprawę warunków lokalowych (bieżące remonty  sal i łazienek) oraz wyposażenia

(coroczne zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sekretariatu). Lekcje 35 oddziałów klasowych

odbywają się w 22 dużych widnych estetycznie odmalowanych salach. Nowe zadbane stoliki i krzesełka są

dostosowane do wzrostu uczniów. Nauczyciele mają do dyspozycji dwie tablice interaktywne, 17 projektorów

multimedialnych oraz 10 odtwarzaczy CD/DVD. Dbałość o stworzenie optymalnych warunków nauki i pracy

przejawia się, jak zadeklarowało 60 z 61 ankietowanych nauczycieli, zapewnieniem im warunków do pracy

własnej (rys.3j), korzystania z pomocy dydaktycznych oraz organizacji spotkań nauczycieli, podczas których

omawiane są m.in. sprawy dotyczące organizacji nauczania i uczenia się, współpracy (rys.2j), problemów

wychowawczych (rys.1j), organizacji pracy. Nauczaniu i uczeniu się nie sprzyja przedstawiony do analizy

"Tygodniowy plan zajęć PSP nr 9 w roku szkolnym 2013/2014". Lekcje nie są równomiernie rozłożone. Ich

ułożenie w planie uwzględnia potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu oraz zasadę niełączenia

w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu (poza lekcjami wychowania fizycznego i języka polskiego

- raz w tygodniu). Przerwy śródlekcyjne według planu trwają 5 minut. Mimo że na pierwszej i ostatniej lekcji nie

powinny występować przedmioty trudne (matematyka, języki obce), to uczniowie klasy 6c, 5c i 4c dwukrotnie

w ciągu tygodnia rozpoczynają naukę tymi przedmiotami, a klasa 5b zawsze kończy zajęcia lekcją matematyki.



Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Działania dyrektora w procesie organizacji pracy nauczycieli są skuteczne, toteż powszechnie

podejmują oni pracę zespołową i uczestniczą w doskonaleniu zawodowym.  Z wypowiedzi wszystkich

nauczycieli wynika, że dyrektor inspiruje do pracy indywidualnej i zespołowej nauczycieli. Nowatorskim

elementem motywującym do pracy indywidualnej jest wprowadzenie coachingu poprzez podmiot zewnętrzny

("Machina rozwoju"), który z pomocą psychologów prowadził badania ankietowe i warsztaty adresowane

do uczących. Dyrektor dba o profesjonalną komunikację, upowszechniania wiedzę na temat najlepszych praktyk

i teorii przydatnych w pracy kilka razy w półroczu (54 z 61). Zabiega, aby przeszkoleni nauczyciele dzielili się

wiedzą z pozostałymi (rys. 3j) oraz dostrzega ich sukcesy (rys. 1j). Wypowiedzi pedagogów wskazują,

że prawie wszyscy uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej (rys.1w) i zespołów zadaniowych, co drugi

uczestniczył w obserwacji koleżeńskiej, co czwarty w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych, a co dziesiąty

podjął studia podyplomowe. Nauczyciele mają zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych w ich

rozwoju zawodowym (rys. 2j). Dostrzegalna jest ścisła zależność pomiędzy sposobem zarządzania szkołą,

a poziomem współpracy nauczycieli.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j
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Rys.1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

W procesie ewaluacji wewnętrznej powszechnie biorą udział nauczyciele.  W badaniu ankietowym 60

z 61 respondentów wskazało, że w poprzednim roku szkolnym ewaluacji poddawano plan wewnątrzszkolnego

doskonalenia nauczycieli, efektywność zespołowej pracy uczących, indywidualizację procesu nauczania oraz

funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Wypowiedzi uczących spójne są ze wskazaniami dyrektora

szkoły, który ilustrował efekty ewaluacji wewnętrznej dokumentami oraz adekwatnymi przykładami,

podkreślając zaangażowanie w proces wszystkich nauczycieli. Wypracowali oni takie narzędzia jak: anonimowe

ankiety, arkusze kontroli, scenariusze wywiadów, obserwacji, oraz kwestionariusze analizy dokumentacji.

Efektem ewaluacji są, uwzględnione w "Planie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014"

i wdrażane w bieżącym roku szkolnym, wnioski dotyczące tematyki szkoleń rady pedagogicznej (np. "Agresja

wśród uczniów i sposoby jej zapobiegania" - załącznik nr 3) oraz rodziców celem zapewnienia spójności

oddziaływań wychowawczych szkoły (harmonogram spotkań szkoleniowych).
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

Wnioski, formułowane w trakcie nadzoru pedagogicznego dyrektora, są wdrażane na bieżąco,

co pozostaje spójne z koncepcją pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu.  Świadczą

o tym zbieżne wzajemnie dopełniające się wypowiedzi uczestniczących w wywiadach nauczycieli, partnerów,

pracowników niepedagogicznych oraz dyrektora szkoły. Wszyscy respondenci wskazywali, że wnioski z nadzoru

dotyczyły podnoszenia bezpieczeństwa uczniów, pobudzania ich aktywności i inwencji oraz intensyfikowania

form i metod pracy z dziećmi utalentowanymi. Przejawami działań prorozwojowych, potwierdzających

na przykład wdrażanie wniosków zorientowanych na bezpieczeństwo dzieci były m.in. wspólne dyżury uczniów

klas czwartych, piątych i szóstych wraz z nauczycielami w czasie przerw śródlekcyjnych, kontrola stosowania

regulaminów oraz poszerzenie sieci monitoringu CCTV do siedmiu kamer.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Dyrektor PSP nr 9 skutecznie inicjuje wprowadzanie nowatorskich programów i innowacji

pedagogicznych. W "Rejestrze innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty"

odnotowano osiem realizowanych innowacji np. "Opracowanie i upowszechnienie programu nauczania

interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla

uczniów klas IV - VI". Nowatorskim elementem w zarządzaniu szkołą jest wprowadzenie coachingu ("Machina

rozwoju" - warsztaty dla nauczycieli zorientowane na rozwijanie kreatywności, asertywności). Oprócz nich

placówka podejmuje takie nowatorskie działania jak realizacja programów:

●  „e-Matematyka i zajęcia komputerowe - skuteczne programy nauczania”, 

● „Back to the Future” – Wielostronne i Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół,

● „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

W procesie zarządzania dyrektor wspiera nauczycieli w realizacji programów i innowacji poprzez organizowanie

doskonalenia zawodowego w formach i zakresie adekwatnym do potrzeb, przyznawanie nagród, dodatków

motywacyjnych, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, finansowanie szkoleń oraz pomoc

metodyczną.
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Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

W procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły zaangażowani są również uczniowie

i pracownicy niepedagogiczni.  Ich udział jest proporcjonalny względem zakresu podejmowanych decyzji.

Sposób zarządzania umożliwiał personelowi niepedagogicznemu opiniowanie m. in. kwestii dotyczących

organizacji pracy czy poprawy bezpieczeństwa w szkole. Z uczniami konsultowano, wykorzystując pośrednictwo

wychowawców oraz samorządu uczniowskiego, między innymi:

● ofertę zajęć dodatkowych,

● sposób organizacji imprez okolicznościowych (dyskotek, walentynek, pierwszego dnia wiosny),

wycieczek i rajdów,

● modyfikację regulaminu kar i nagród,

● wprowadzenie dyżurów uczniowskich na korytarzach.

Bezpośrednio dzieci miały wpływ na decyzje dotyczące pracy samorządu uczniowskiego (powołania sekcji

porządkowej, kulturalnej i charytatywnej). 

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Jak wskazują dane pozyskane poprzez badania ankietowe nauczycieli (rys.1j), wywiad z partnerami i rodzicami 

działania dyrektora obliczone na uzyskania wsparcia zewnętrznego są skuteczne i użyteczne dla

placówki.  Przejawia się to poprzez delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za powierzone zadania,

umożliwienia podejmowania decyzji innym, doskonalenie i motywowanie (także finansowe) kadry pedagogicznej

(rys.1o). Dyrekcja szkoły w sposób skuteczny pozyskuje w środowisku zewnętrznym sojuszników tj. organizacje

i instytucje takie jak między innymi: Muzeum Wsi Radomskiej, Centrum Aktywności Lokalnej, Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Radomiu, Centrum Młodzieży "Arka", Uczniowski Klub Sportowy "Junior"

czy SM "Ustronie". Skutkiem podejmowanych przez dyrektora działań jest m. im. poprawa bezpieczeństwa

dzieci w drodze do szkoły, przyrost wiedzy i umiejętności uczniów, integracja środowiska, budowanie trwałych

postaw prospołecznych i obywatelskich nie tylko dzieci, ale i mieszkańców osiedla, zaspokajanie potrzeb

materialnych oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, a także kulturowej.
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Rys. 1j

 

Rys.1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspierają Państwo szkołę w realizacji jej działań? Jakie to działania? (6785)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zaangażowanie w proces uchwalania budżetu "udział w procesie uchwalania budżetu obywatelskiego,"

2 organizowanie zajęć profilaktycznych "zajęcia profilaktyczne dotyczące rozwijania kompetencji

matematycznych i skupiania uwagi w procesie

zapamiętywania u dzieci w wieku przedszkolnym, które

my prowadziliśmy czyli Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna nr 1 w Radomiu - dwie grupy,"

3 badania logopedyczne "badania sondażowe logopedyczne wszystkich uczniów

oddziałów przedszkolnych i objęcie ich terapią

logopedyczną,"

4 pomoc organizacyjna "uczestnictwo w przedsięwzięciach, pomoc

organizacyjna,"

5 sponsoring "fundowanie nagród, pozyskiwanie sponsorów,"

6 współudział w procesie wychowawczym "wpajanie zasad dobrego zachowania, budowanie (...)

postaw prospołecznych (...), obywatelskiej postawy

mieszkańców,(... ) warsztaty "Szkoła dla rodziców i

wychowawców" - 40 h, celem kształcenia zdolności

wychowawczych,"

7 pedagogizacja rodziców "pozyskiwanie pomocy dla mam mających problemy -

program &quotMamo uwierz w siebie&quot celem

uporania się z problemami wychowawczymi,"

8 pomoc materialna "opłacanie obiadów, organizacja pielgrzymek do miejsc

kultu religijnego, współfinansowanie świetlicy

środowiskowej Caritas,"
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