Grochowalska,
Dorota Tomaszewicz

Fundamenty budowania jakości pracy szkoły
Czas trwania: 45 - 60 min

Cel:
Uświadomienie sobie przez nauczycieli wartości, które stanowią fundament „wymagań państwa”
Materiały:
Systemowe karty wartości, opis wymagań państwa (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).
Struktura:
1. Wprowadź Uczestników w zagadnienie „wymagań państwa”.
2. Połącz Uczestników w 3-4 os. zespoły i rozdaj Im opisy wymagań państwa (każda grupa dostaje inne wymaganie)
3. Poproś Uczestników o zapoznanie się z wymaganiami, a następnie poproś aby zastanowili się JAKA JEST ISTOTA
wybranego wymagania? O czym WAŻNYM mówi to wymaganie?
4. Poproś Uczestników aby w ramach swojej grupy, wybrali spośród wszystkich kart wartości, maksymalnie
5 wartości, które są ważne w kontekście poznanego wymagania.
Omówienie
1. Wskażcie przykłady działań stanowiących dowody, które świadczą o tym, że poszczególne wartości
są realizowane w szkole?
2. Wskażcie przykłady działań stanowiących dowody, które świadczą o tym, że poszczególne wartości
są łamane w szkole?
3. Co Nauczyciele już dziś mogą zrobić dla każdej z łamanych wartości w kontekście poznanego wymagania?
Wskażcie propozycje konkretnych działań?
Opcje
1. Każdy z zespołów może pracować na tym samym wymaganiu
2. W zależności od liczebności rady pedagogicznej (ilości zespołów) można pracować na różnych spośród
9 wymagań (lub nawet wszystkich)
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Wymagania państwa wobec szkół –
priorytetowe cele i zadania szkoły (2017-2018)
Wymaganie

Charakterystyka wymagania

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się

Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.
Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfkiowaniu procesów edukacyjnych.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Organizacja prcesów edukayjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy
i jej wykorzystanie.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec grupy i oddziału.
Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się
i planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia sie i wspierają ich w trudnych sytuacjach,
tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

2. Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone wpodstawie
programowej

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów
z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują
je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągniecia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego
możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia sie i nauczania.

3. Uczniowie są aktywni

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu problemów.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności.
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
i społeczności lokalnej.

4. Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawczne i proﬁlaktyczne- w tym mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań- które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb- modyﬁkuje.
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo ﬁzycznie i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady zachowania i wzajmenych relacji w szkole lub placówce sąustalone i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły oraz rodziców.

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychoﬁzyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się
oraz sytuacje społeczną każdego ucznia,
W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężać trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.
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 z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanychpotrzeb każdego ucznia.

6. Rodzice są partnerami szkoły
lub placówki

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

7. Szkoła lub placówka współpracuje
ze środowsikiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju

Szkoła lub placówka, w sposób celowy współpracuje z intytucjami i organizacjami dziłającymi w środowisku
lokalnym.
Współpraca szkoły lub placówki ze środowskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój
uczniów.

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

W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrzej i wewnętrzej oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.
Analizy prowadzą do formułowania wnisków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują
i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb- modyﬁkowane.

9. Zarządanie szkołą lub placówką służy jej
rozwojowi

Zarządznie szkołą lub palcówką koncetruje się na zapewnieniu warunków organizacyjnych odpowiednich
do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W procesie zarządania wykorzystuje się wnioski i wyikajace ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb
i służące rozwojowi szkoły lub placówki.
W szkole lub placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów
działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
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