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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Uczniowie są aktywni

3. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-11-2018 - 27-11-2018 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszły: Marzena Bąk, Dorota Słońska-Halczak. Badaniem objęto 24

uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 13 rodziców (ankieta) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami

partnerów szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki Branżowa Szkoła I stopnia w Niedzicy
Patron

Typ placówki Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość Niedzica

Ulica 3 Maja

Numer 97

Kod pocztowy 34-441

Urząd pocztowy Niedzica

Telefon 182629415

Fax 182629415

Www www.zponiedzica.lapszenizne.pl

Regon 49063907600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 32

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 1.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 14.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 10.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 32

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat nowotarski

Gmina Łapsze Niżne

Typ gminy gmina wiejska

Branżowa Szkoła I stopnia w Niedzicy, wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy, pełni

ważną rolę w środowisku lokalnym. Umożliwia absolwentom gimnazjum, a od następnego roku szkolnego

również szkół podstawowych, kontynuację nauki i zdobycie zawodu w szkole w niedużej odległości od miejsca

zamieszkania. Obecnie do szkoły uczęszcza uczęszcza 31 uczniów, którzy kształcącą się w trzech klasach

wielozawodowych w zawodach: elektryk, kucharz, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz –

tynkarz, piekarz. Baza lokalowa oraz wyposażenie szkoły zapewnia warunki realizacji procesu edukacyjnego

oraz sprzyja nabywaniu przez uczniów umiejętności zawodowych. Uczniowie mają możliwość korzystania m.in.

z pracowni kucharstwa, pracowni chemiczno - biologiczno - fizycznej, hali sportowej

oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego. Niewielka liczba uczniów w klasach pozwala na rozpoznawanie

potrzeb i możliwości uczniów oraz sprzyja indywidualizacji pracy. 
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Obraz pracy szkoły/placówki

Branżowa Szkoła I stopnia w Niedzicy wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie

programowej kształcenia ogólnego jak również w podstawie programowej kształcenia w zawodzie kucharz.

Nauczyciele wykorzystują wszystkie elementy podstawy programowej: cele kształcenia, zadania oraz warunki

i sposoby jej realizacji. Nie wszystkie umiejętności kluczowe opisane w podstawie programowej są

w równomiernym stopniu kształtowane podczas zajęć. Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz poziom ich wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

Istnieje spójność pomiędzy zakresem prowadzonych analiz, formułowanymi na tej podstawie wnioskami

i wdrażanymi działaniami. Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów,

przynosi oczekiwane efekty, do których należy w szczególności zdawalność egzaminów zawodowych. Uczniowie

są aktywni podczas zajęć, a stopień ich zaangażowania w dużej mierze zależy od rodzaju metod i form pracy

stosowanych przez nauczycieli. Uczniowie wspierani przez nauczycieli podejmują działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły i środowiska lokalnego. Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami, co stanowi

okazję do promowania oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem

osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. II/1

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

analizę ocen i wyników egzaminu zewnętrznego zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum; rozmowy

z uczniami, rodzicami, nauczycielami; testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności uczniów; analizę

opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uzyskane informacje służą: dostosowaniu wymagań

edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; indywidualizacji pracy z uczniami wymagającymi wsparcia;

planowaniu pracy dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb uczniów w zakresie ilości godzin przeznaczonych

na realizację zagadnień, tematyki projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, zajęć dodatkowych;

współpracy nauczycieli w kształtowaniu umiejętności uczniów oraz motywowaniu do nauki; wspieraniu uczniów

w rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań. O adekwatności działań, świadczą ich efekty: wzrost aktywności

i motywacji uczniów do nauki, przezwyciężanie barier nieśmiałości i braku wiary w swoje możliwości, pozytywne

oceny klasyfikacyjne, dobra zdawalność egzaminów zawodowych, ukończenie szkoły przez zdecydowaną

większość uczniów, podejmowanie pracy w zawodzie.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. II/2

Procesy edukacyjne są spójne z elementami podstawy programowej. Nauczyciele realizują cele i zadania

w sposób systematyczny i równomierny. Deklaracje nauczycieli i obserwacje zajęć świadczą, że powszechnie

kształtowane są umiejętności kluczowe takie jak: komunikowanie się w języku polskim; poszukiwanie,

porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; praca w zespole. Pozostałe

umiejętności opisane w podstawie programowej kształtowane są zdecydowanie rzadziej - na połowie i mniejszej

liczbie zajęć. Większość uczniów wskazuje, że uczą się poprzez rozwiązywanie problemów, a nauczyciele

zachęcają ich do rozwiązywania zadań różnymi sposobami. Zadania proponowane uczniom pozwalają im

na demonstrowanie nabytej wiedzy, rozumowanie i argumentowanie oraz stosowanie umiejętności i pojęć.

Ponad połowa uczniów deklaruje wykorzystywanie wiedzy i umiejętności na wszystkich lub większości lekcji.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i

sposobów jej realizacji. II/3 

Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. Najczęściej

wykorzystywane przez nauczycieli elementy to: główne cele kształcenia przedmiotowego, dobór pomocy

dydaktycznych, zalecane metody pracy, kluczowe zadania nauczyciela, zapewnienie uczniowi ciągłości

i kontynuacji w nabywaniu wiedzy przedmiotowej. Skutecznej realizacji podstawy programowej sprzyjają

zmiany organizacyjne w szkole, takie jak: modernizacja pracowni kształcenia dla zawodu kucharz; wyposażenie

klasopracowni fizyki, chemii, biologii, geografii; zakup sprzętu multimedialnego; oddanie do użytku

wielofunkcyjnego boiska sportowego; doskonalenie korelacji międzyprzedmiotowej.

Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

II/4 

Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów. Powszechnie wykorzystywane sposoby,

deklarowane przez nauczycieli i zastosowane podczas zajęć, to: zadawanie pytań; sprawdzanie, czy uczniowie

właściwie zrozumieli omawiane kwestie i w jaki sposób wykonują zadania; umożliwianie uczniom podsumowania

ćwiczenia i zadawania pytań. Nauczyciele stosują również ocenianie bieżące oraz podsumowujące (klasówki,

testy, sprawdziany). Uczniowie wskazują, że wszyscy lub większość nauczycieli pyta ich o poziom trudności

i zrozumienia przekazywanych treści. Zdaniem rodziców, ich dziecko może zadać nauczycielowi pytania, gdy

czegoś nie rozumie. Uczniowie mają możliwość poprawy ocen, z których nie są zadowoleni. Dostosowywanie

czasu pracy nad zadaniem do potrzeb uczniów nie jest powszechne. Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy

osiągnięć uczniów do: informowania ucznia o efektach uczenia się, różnicowania zadań, metod i form pracy,

wzbogacania warsztatu pracy, wydłużania czasu na opanowanie umiejętności, przekazywania informacji

rodzicom, wspierania uczniów z trudnościami, organizowania egzaminów próbnych, promowania indywidualnych

zainteresowań uczniów.

Obszar badania:  Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i

nauczania. II/5 

Wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów mają wpływ na wzrost efektów kształcenia. Jednym

ze wskaźników jest wysoka zdawalność przez uczniów egzaminu praktycznego w zawodzie kucharz. Ponadto

uczniowie uzyskują promocję do klas programowo wyższych, niektórzy kontynuują naukę w liceum,

a zdecydowana większość podejmuje pracę w zawodzie. Uczniowie sprawnie posługują się nowoczesnymi

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, co wpłynęło pozytywnie na poziom umiejętności wyszukiwania,

selekcjonowania wiadomości, przygotowywania projektów, prezentacji, samodoskonalenia. Udział uczniów

w licznych warsztatach, projektach oraz prezentowanie umiejętności na forum społeczności lokalnej zwiększa

ich szanse na rynku pracy. Ważne są także sukcesy sportowe uczniów. Uczniowie są zadowoleni z udziału

w konkursach, zajęciach praktycznych i możliwości pracy w wymarzonym zawodzie.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni 

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą. III/1 

Uczniowie oceniając własną aktywność na zajęciach prowadzonych w szkole w dniu badania, wskazują, że byli

aktywni na wszystkich lekcjach (7 z 23), na większości z nich (7 z 23), na połowie (7 z 23). Pojedynczy

uczniowie wskazują, że byli aktywni na mniej niż połowie lekcji lub na żadnej. Większość uczniów (16 z 24),

deklaruje chętny udział we wszystkich lekcjach lub w większości z nich. Zdaniem 7 z 24 uczniów, ich aktywność

miała miejsce podczas połowy zajęć, w opinii jednego ucznia na żadnej lekcji nie wykazywał on zaangażowania.

Jedna trzecia uczniów wyraża opinię, że chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, 11 z 24 twierdzi,

że nie bierze w nich udziału. Nauczyciele zachęcają uczniów do włączania się w proces edukacyjny, jednak

uwzględniając powyższe opinie uczniów na temat swojego zaangażowania podczas zajęć, wskazanym jest

podjęcie również innych skutecznych działań, które pozwoliłyby na zaangażowanie pozostałych uczniów. 

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu

problemów. III/2

Większość uczniów (20 z 24) deklaruje wzajemną współpracę w podejmowanych działaniach. Zdaniem 15 z 24

uczniów, Samorząd Uczniowski uczestniczy w inicjowaniu i realizowaniu działań dotyczących spraw ważnych dla

uczniów. W opinii połowy ankietowanych, uczniowie inicjują i realizują istotne dla nich przedsięwzięcia.

Proponują m.in.: wyjścia integracyjne; wycieczki, np. na targi gastronomiczne, do Domu Gotyckiego w Nowym

Sączu; sposób zorganizowania Mikołajek, Wigilii; akcje charytatywne, np. wykonywanie prac porządkowych,

odwiedzanie osób starszych. Efektem podejmowanej współpracy jest m.in. przygotowanie przez uczniów prac

na festyn rodzinny, zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas festynu, organizacja konkursu „Niedzica

w fotografii” oraz konkursu dla uczniów klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów Branżowej Szkoły

I stopnia „Jak mogę przysłużyć się swojej społeczności?", udział w warsztatach kulinarnych w ośrodkach

wypoczynkowych, punktach gastronomicznych. Uczniowie i nauczyciele nie wskazali, by w ostatnich dwóch

latach były zgłaszane problemy, wymagające wspólnego ich rozwiązania. 
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Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania

różnorodnych aktywności. III/3

Nauczyciele skutecznie motywują uczniów do podejmowania wybranych aktywności. Obserwacje zajęć

wykazały, że nauczyciele najczęściej stwarzają uczniom możliwość, m.in. notowania, słuchania, udziału

w dyskusji, wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcji; nieco rzadziej pracy w grupach

i prezentowania własnych rozwiązań. Ponad połowa uczniów (14 z 24) wskazuje, że najczęściej podczas lekcji

mają możliwość słuchania. Prawie jedna trzecia ankietowanych twierdzi, że mają też możliwość zadawania

pytań, udziału w dyskusji, pracy w grupach, parach lub samodzielnie. W opinii jednej szóstej uczniów, jest

również możliwość wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcji, zgłaszania własnych pomysłów

i ich realizacji. Ponad połowa uczniów (14 z 24) twierdzi, że nauczyciele zachęcają ich do udziału w konkursach

lub zawodach sportowych. Mniejsza grupa uczniów twierdzi, że nauczyciele zachęcają ich również do rozwoju

i prezentowania własnych uzdolnień (7 z 24), pomocy innym (5 z 24), udziału w akcjach i imprezach

środowiskowych (6 z 24), udziału w zajęciach pozalekcyjnych (5 z 24).  

Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej. III/4

Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju, szkoły oraz środowiska lokalnego, do których

należy m.in. przygotowanie Festiwalu Fizyki dla uczniów szkoły podstawowej, udział w akcjach charytatywnych

"Pola Nadziei", "Szlachetna Paczka", akcji "Tydzień chleba", organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci oddziału

przedszkolnego oraz uczniów przebywających na świetlicy, a także przygotowanie prezentacji w ramach

programu Erasmus+. Ponadto, uczniowie włączają się w pomoc w przygotowaniu obsługi gastronomicznej

imprez organizowanych na terenie gminy, np. spotkania opłatkowego, pikników, biorą udział w przygotowaniu

Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum. W podejmowanych działaniach bierze udział około 10 osób. Działania

inicjowane i podejmowane przez uczniów przyczyniają się do ich rozwoju oraz promocji działań szkoły. Dzięki

nim, uczniowie mają możliwość rozwijania swojej wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań. Niewielka grupa

ankietowanych uczniów wskazała, że podejmuje inne aktywności poza uczestnictwem w zajęciach w szkole.
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju 

Obszar badania:  Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i

organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. VII/1 

Podejmowane przez szkołę działania w ramach współpracy z instytucjami środowiska lokalnego mają na celu

m.in.: zapoznanie uczniów z warunkami pracy w nauczanych zawodach, umożliwianie uczniom prezentowania

wiedzy i umiejętności przed potencjalnymi pracodawcami oraz podczas udziału w organizacji różnych imprez,

tworzenie uczniom możliwości integracji z rówieśnikami i pracy w zespole. Działania podejmowane w ramach

współpracy ze środowiskiem lokalnym służą między innymi: uzupełnianiu lub poszerzaniu realizacji podstawy

programowej, uczestnictwu w aktualnych wydarzeniach lokalnych, rozwijaniu zainteresowań uczniów,

wzbogacaniu działań wychowawczych. 

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

wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. VII/2

Dzięki współpracy, m.in. z: Urzędem Gminy w Łapszach Niżnych, Muzeum Zamkowym w Niedzicy, Ośrodkiem

Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, Pienińskim Parkiem

Narodowym, Parafią pod wezwaniem św. Bartłomieja w Niedzicy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach

Niżnych z siedzibą w Niedzicy, Pienińskim Domem Dziennego Pobytu w Niedzicy, Ośrodkiem Sportowym Pieniny

w Szczawnicy uczniowie jak również szkoła odnoszą liczne korzyści. Młodzież ma możliwość m.in. darmowego

wejścia do Zamku w Niedzicy, rozwijania swoich umiejętności kulinarnych, uczestnictwa w próbnych

egzaminach w warunkach ośrodka egzaminacyjnego, aktywnego spędzania czasu, poznawania walorów

przyrody Pienińskiego Parku Narodowego. Ponadto u uczniów kształtowana jest wrażliwość na potrzeby innego

człowieka, szacunek wobec tradycji regionu. Efekty podejmowanych działań to również: przygotowanie wystawy

"Historia i kultura książki", sukcesy w zawodach sportowych, a także promocja szkoły. Korzyści dla środowiska

lokalnego to, m.in.: promocja oferty działań instytucji i podmiotów, możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły

przez lokalnych pracodawców. 
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Wnioski

1. Nauczyciele tworzą uczniom możliwości podejmowania różnych aktywności, w tym angażowania się w proces

edukacyjny.

2. Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego jest celowa, pozytywnie wpływa przede wszystkim na rozwój

uczniów oraz stwarza możliwość promocji szkoły w środowisku.

3. Działania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez nauczycieli motywują uczniów do nauki, wspierają

ich w pokonywaniu trudności oraz w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

4. Nauczyciele realizują podstawę programową, niemniej nie wszystkie umiejętności kluczowe są kształtowane

podczas zajęć edukacyjnych w sposób równomierny.

5. Nauczyciele monitorują poziom wiadomości i umiejętności uczniów, a wnioski wykorzystują w doskonaleniu

procesu edukacyjnego i jego dostosowaniu do potrzeb uczniów.

6. Nauczyciele wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia

w zawodzie kucharz, o czym świadczą wyniki zdawalności egzaminu zewnętrznego potwierdzającego

kwalifikacje za okres ostatnich trzech lat.


