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WPROWADZENIE

Poniższy dokument dotyczy oceny potrzeb szkoły w zakresie kształcenia konrpetencji

kluczowych niezbędnych na rynku pľacy (matematyczno-przyÍodniczych, ICT, językowych)

oraz właściwych postaw i umiejętności (kľeatywności, innowacyjności oľaz pracy zespołowej),

w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych.

Ważnym elementem twoľzonej diagnozy jest pľzepľowadzona w Szkole Podstawowej irn'

ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy inwentaryzacja posiadanej bazy dydaktycznej szkoły, w tym

wyposażenia pľacowni do nauki przedmiotów w pomoce dydaktyczne i spľzęt TIK. W związku

zpÍzepÍowadzoną inwentaryzacją przedstawione zostało zapotrzebowanie szkoły w zakĺesie

spľzętu TIK, pľogľamów wspomagających naukę i rozwój ucznia oraz dodatkowych

nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Diagnoza obejmuje ľównież zapoftzebowanie

nauczycieli na kursy i szkolenia związane z właŚciwym i optymalnyn wykoľzystaniem spľzętu

TIK.

W ramach diagnozy zapotrzebowania na spľzęt TIK w Szkole Podstawowej im. ks. Piotľa

Ściegiennego w Bilczy zdefiniowano grupę docelową objętą planowanym wsparciem'

Przedstawiono aktualną sytuację grupy docelowej oľaz problemy, któľe wymagają wspaľcia

i dążenia do ich rozwiązania' Diagnoza obejmuje zdefiniowane cele, oraz zapotrzebowanie na

rőżne formy aktywności i rozwoju w sfeľze edukacji i kształcenia uczniów.

ostatnia częśó oceny zawiera wnioski i rekomendacje, dotyczące sposobu i zakľesu

wspaľcia, które ma służyć, rozwiązaniu pľoblemów grupy docelowej.



1. CEL DIAGNOZY

Celem pľzeprowadzenia diagnozy jest olo'eślenie stanu zasobőw oraz potrzeb szkoły,

uczniów, nauczycieli, a także ustalenie jakości wyposażenia placówki, któľe są niezbędne do

właściwego kształcenia i wychowania dziecl

2. DIAGNOZAPOTRZEB NA WSPARCE

Zal<r es diagnozy obej muj e :

a) analizębazy dydaktycznej szkoły, aw szczegőlności wyposażenia szkoły po kątem TIK,

b) ana|izę w zakĺesie obsługi sprzętu TIKprzeznauczycie|i;

c) ana|izę zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć,

z informatyki, matematyki, przedmiotów przyľodniczych i języka angielskiego,

d) analizę zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe w zakľesie

wykorzystywania narzędzi TIK w pľocesie dydaktycznym.

Diagnozy dokonano na podstawie:

o ana|izY ankiet przeprowadzonych wśľód uczniów' nauczycieli i ľodziców/opiekunów

pľawnych uczniów uczęszczających do szkoły;

o obserwacji pracy uczniów na zajęciach;

o rozmów z uczniami, nauczy cie|arni i ľodzicami/opiekunami pľawnymi;

o przeglądu bazy dydaktycznej szkoły pod kątem realizacjí nowej podstawy

pľogramowej;

o aĺalizY wyposażenia szkoły na postawie księgi inwentaľzowej;

. ana|izy dokumentacji szkolnej pod kątem ilości uczniőw ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie opinii,

orzęczen o potľzebie kształcenia specjalnego);

. analizy wyników osiąganych przez uczniów w szkole oraz na egzaminach

zewnętrzĺych.

3. OPIS OBSZARU PROBLEMOWEGO

3.1 Chaľakteľystyka szkoły

Bilcza jest to wieś w Polsce położona w województwie Świętokrzyskim, w powiecie

kieleckim, w gminie Morawica. Wieś graniczy bezpośrednio od południa z miastem Kielce i jest

od niego oddalona o 9 km.



Szkoła Podstawowa im. ks. Piotľ Ściegiennego w Bi|czy istnieje od ľoku ok. 1823.

Pierwsza wzmianka o jej istnieniu znajduje się w książce A. Sowińskiego zatytułowanej

''Ściegienny''. Autoľ wspornina, że w tym właśnie ľoku Piotľ Ściegienny: "PrzyjąŁ stanowisko

nauczyciela w świeżo uformowanej szkółce ludowej....'' Najstaľszym znajdującyrn się

w posiadaniu szkoĘ dokunrentem jest pochodząca z roku szkolnego 19Ż0lŻ1 Księga Główna.

Natomiast szkoła z ptawdziwego zdarzenia, już nie w chłopskiej tzbie, a|ę w budynku po dawnej

karczmie, istnieje od 1866 ľoku. obecnie Szkoła Podstawowa im. ks. Piotr Ściegiennego jest

placówką ogólnodostępną usytuowaną na obszarze wiejskim w obszarze województwa

świętokľzyskiego, w powiecie kieleckim, w gminie Moľawica, działającą samodzielnie' Szkoła

funkcjonuje na mocy Uchwały nrXX/X/325/I7 Rady Miejskiej w Morawtcy z dnia 30 nlarca

20]7 roku w sprawie dostosowąnią sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustľoju

szkolnego. oľganem prowadzącym dla szkoły jest Gmina Morawica. Do obwodu szkoły ĺależą

miejscowości:Bi\cza, Kuby Młyny, Piaseczna Góľka i Dyminy'

Podstawowym celem szkoły jest zapewnienię każdemu uczniowi waľunków niezbędnych

do wszechstronnego rozwoju, pľzygotowanie uczniów do đojrzałego uczestnictwa

w zmieniającym się społeczeństwie, do wypełniania obowiązków rodzinnych i obyłvatelskich.

Szkoła realizuje proces wychowawczy w oparciu o Powszechną Deklarację Pľaw Człowieka,

Konwencję Pľaw Dziecka, Prawo oświatowe, Ustawę o systemie oświaty oraz Szkolny Pľogram

Wychowawczo Profilaktyczny. Nauczyciele zapewniają dostosowanie treści, metod

i organizacji zajęć, do możliwości psychoťlzycznych uczniów. Stwarzają możliwości koľzystania

z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.

Placówka zapewnia możliwość pobieľania nauki uczniom z dysfunkcjami poprzez

zindywidualizowanie pľocesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęcia

ľewalidacyjne. Zapewnia opiekę nad uczniami szczegolnie uzdolnionymi poprzez otoczenie tych

uczniów szczegő|ną troską. Dzięki temu, że szkoŁa kładzie duży nacisk na pľacę zuczniem

uzdolnionym w ľoku 20182019 uczniowie naszej szkoĘ zajmowali zaszc4ltne miejsca

w ľóżnych konkuľsach i turniejach. osiągnięcia uczniów SzkoĘ Podstawowej im. ks. Piotra

Ściegiennego w Bilczy w minionym ľoku szkolnym to:

o Laureatka II Wojewódzkiego Konkuľsu z Języka Polskiego dla uczniów szkół

podstawowych z woj ew ődztwa świętokĺzyskiego

. Wyľóżnienie w Międzynaľodowym Turnieju ,oKangur matematyczny"'. wyróżnienia

otrzymali uczniowie kl. II-VI

. Wyľóżnienie w Wojewódzkim Konkuľsie Wiedzy o Świętym Janie Pawle II



. Nagroda Specjalna w dziędzinie kultury dla Szkoły Podstawowej w Bilczy i statuetka

Szklanego Anioła za 10 letni cykl '' Wieczornic''

. Wyróżnienie w VII Powiatowym Konkursie Piosenki obcojęzycznej ,,Strawbeľry song''

. I miejsce na XXI Indywidualnych Mistrzostwach Polski UKS PZBiI w Pool bilardzie,

XXV ogólnopolska olimpiada MłodzieĘ w Spoľtach Halowych ''Świętokľzyskie 2019'',

V miejsce - bilard 10 bil, V miejsce - bilard 9 bil

o V miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Senatora Mikołaja

Kuczery na Ukľainie

. II miejsce w VII ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych,

Wyľóżnienie w VIII ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patrioýcznej,

Wyróżnienie w II Międzynaľodowym Festiwalu Piosenki Bez Gľanic ,,Golden Voice'',

Złoty Laur w XIV ogólnopolskim Festiwalu Laureatów Festiwali Piosenki

. III miejsce i Nominacja do Koncertu ,,Gospodarze _ Gościom" otaz do udziału

w 46. Międzynarodowym Harceľskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej na

Harcerskiej Wiośnie Kultuľalnej w Kielcach

. I mięjsce w IX Piotrkowskim Festiwalu Wokalnym ,,Najpiękniejsze są Polskie Piosenki'',

III miejsce w Wojewódzkim Konkuľsie Uczniów Klas Instrumentów Smyczkowych

w Kategoľii Wiolonczela,I miejsce w II Tuľnieju Tańca Szkoły Kieleckiego Tęatru TaÍrca

o Fomacja Taneczna Caľaibien Show ,,Black Friday''- I miejsce Mistrzostwa Euľopy,

II miejsce Mistľzostwa Polski

o I miejsce w kat. Duet Współczesny w ogólnopolskim Tuľnieju Tafica New Age Dance

Festiwal Tarnów 2019, I miejsce Duet-taniec jazzowy w 3RD ART Street Challange

Chęciny, II miejsce w otwartym Tuľnieju TaficaPińczőw 2019

. ogólnopolski Turniej Tańca w kategoľii dance-S miejsce, w kategoľii dance open -
1 miejsce, kategoľii jazz dance-2 miejsce

. osiągnięcia Zespofu TAKT: II miejsce w ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych

o Grand Pľix im. Marianny Kiszkurno w kat. Inne Formy do lat 8

. II mięjsce w ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych o Grand Prix im. Maľianny

Kiszkuľno w kat. Jazz9 -11 lat

o Uczniowie kl' V -I miejsce w XIII Świętokľzyskim Przeglądzie Teatrów w języku

angielskim

o Awans do turnieju wojewódzkiego - tľójbój lekkoatletyczny



Uczniowie z klas I-III - II miejsce w Półfinale Wojewódzkirn V Świętokrzyskiej

Miniolipiadzie Gjer iZabaw Szkół Podstawowych klas I-III

Uczniowie z klas I-III - VII miejsce w Finale Wojewódzkim V Świętokĺzyskiej

Miniolimpiady w Tumieju Gier i Zabavł Szkół Podstawowych klas I-III pod patronem

}y'rar szałka Woj ewództwa Ś więtokĺzyskie go

Mistrzostwa Powiatu Piłka Siatkowa chłopców-V miejsce

II miejsce w Świętokrzyskiej Lidze Piłki Nożnej z klubem KS Moľawia Moľawica

II miejsce w Świętokrzyskiej Lidzew Piłce Ręcznej z Klubem PGE VIVE Kielce

III miejsce _ Tuľniej Bilaľdowy w KCK
II miejsce w ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar Dyľektora MOSIR Kielce

w konkurencji 50 m stylem grzbietowym

III miejsce w ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar Dyľektora MOSIR Kielce

w konkuľencji 100 m stylem grzbietowyffi, V miejsce w Świętokľzyskich Zawodach

Pływackich - Już Pływam! na dystansię 25 m stylem klasycznym, VI miejsce

w Świętokrzyskich Zawodach Pływackich - Już Pýwam! na dystansie 50 m stylem

dowolnym, II miejsce w Świętokľzyskich Zawodach Pýwackich - Swim Kielce na

dystansie 50 m stylem grzbietowym, VI miejsce w Świętokľzyskich Zawodach

Pływackich - Swim Kielce na dystansie 100 m stylem zmiennym

o III miejsce w otwartych Mistľzostwach Małopolski w Akľobatyce Spoľtowej w Libiążu,

w skokach na ścieżce i tľampolinie, III miejsce w ogólnopolskim Tuľnieju w Akrobatyce

Sportowej w Libiążu, w skokach na ścieżce i tľampolinie o Puchaľ Pięćdziesięciolecia

LLbiąża, V miejsce w Turnieju o Puchar Polski w Poznaniu, w skokach na podwójnej mini

tľampolinie i na ścieżce, kwaliťlkacja A do ooM, Puchar Polski w skokach na

trampolinie i na ścieżce, X miejsce, kwaliÍikacja B do ooMz,Zielona Góra, XIV miejsce

w ogólnopolskich Zawodach w akrobatycznych skokach na ściężce ,,Młode Nadzieje'',

Waľszawa, XIV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych'

Szkoła dąży do wyľównywania wiedzy i umiejętności uczniów wynikających z rőżnic

śľodowiskowych dzieci. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

i wychowania oraz propaguje działania pľozdľowotne. Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz

kształtuje właściwe postawy wobec pľoblemów ochľony śľodowiska ' Organizuje opiekę uczniom

pozostającym w tľudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przygotowuje uczniów do wyboru

dalszego kierunku kształcenia. Wspomaga wychowawczą ľolę rodziny poprzęz zapraszanie

rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, a także rőżne formy ich pedagogizacji'



Realizuje opracowany pruez szkołę pľogľam wychowawczo _ pľofilaktyczny, ktory koncentruje

się na takich obszaľach jak:

. edukacja zdrowotna

o kształtowanie postaw i ľelacji społecznych

o waftości, noľmy, wzory zachowah_ kultura

. profilaktyka działańryzykownych.

W szkole rea|izlýe się liczne progľamy wychowawczo proÍilaktyczne: Szybuj

bezpiecznie w internetowej chmurze, Niezłapani w sieci, Spójrz inaczej, Co to jest stalking?,

Dzień obcokľajowca, lekcje z savoir _ vivre, Żyj smacznie i zdrowo, Razenl po zdrowie. Edukacja

onkologiczna, Zanim spróbujesz, Dopalaczom stop, Spotkania z Leonem, lekcje w-f

z MISTRZEM, Naľodowy Program Rozwoju Kolarstyva, Umiem pływać, .'K,s. Celem

realizowanych pľogľamów jest wzmacnianie bezpieczenstwa dzięci i młodzieży poprzezi

kształtowanie postaw i zachowah społecznie pożądanych, przestrzeganie zasad i norm

obowiązujących w szkole i społeczeństwie, wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań,

uczenie umiejętności tozwiązywania konfliktów bez agľesji, ograniczenie zachowaÍl

agresywnych w szkole, w tym cyberprzemocy oÍaz wskazywanie na szkodliwość używek

i ukazywanie zagrożeÍl, jakie niosą za sobą uza|eżnienia, pľopagowanie zdrowego stylu życia

i zasad dobrego wychowania.

Szkoła bierze udziaŁ w Pľogramię owoce w szkole oruz Szklanka Mĺeką. Pľogramy te

mająna celu ukształtowanie wśľód uczniów trwałego nawyku zdrowego odżywiania się popľzez

udostępnianie dzieciom waľZyw, owoców i mleka. Równolegle pľowadzone są specjalne

działaĺia edukacyjne promujące zdrową dietę oraz sty| życia. W szkole funkcjonuje stołówka

szkolna, zktőrej korzysta 357 dzięci (z tego siedmioľo dzieci korzysta z finansowania posiłków

przez Miejsko-Gminny oŚľodek Pomocy Społecznej w Moľawicy i Miejski ośľodek Pomocy

Społecznej w Kielcach)'

Praca dydaktyczna w szkole opiera się na solidnej diagnozie umiejętności i wiedzy

uczniów. Diagnozy te nauczyciele uwzględniają w planowaniu rea|izacji podstawy pľogramowej.

Nauczyciele kształtują umiejętności kluczowe z wykorzystaniem zalecanych warunków

i sposobów rea|izacji podstawy pľogľamowej. Wpľowadzają rőżne rnetody i formy pracy.

W szkole rozpoznaje síę możliwości psychoťtzyczĺe i potľzeby rozwojowe oraz sytuację

społeczną każdego ucznia. Na tej podstawie pľowadzone są adekwatne działania edukacyjne.

W procesie lekcyjnym widoczna jest indywidualizacja w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła

pomaga także przezwyciężać, trudności wynikające z ich sýuacji społecznej. Szkoła podejmuje



różnoľodne działanía, w których uczestniczy nie tylko społecznośó szkolna' ale także pozostali

mieszkańcy wsi. Są to m. in.: Wieczoľnice _ spektakle słowno-m|]zyczne. Jasełka, Święto

Szkoły. Celem tych pľzedsięwzięi jest m.in' integľacja społeczności lokalnej'

od wielu lat uczniowie szkoły biorą udział w akcjach charýatywĺych: Paczka na święta,

Wietka oľkiestra Świqtecznej Pomocy, sprzqtanie świata, Zbiórka żywności. Uczniowię

w ramach wolontaľiatu współpľacują z Zakładem opiekuńczo Leczniczym w Bilczy

i schľoniskiem dla zwierząt w Dyminach'

Część, rodziców czynnie włącza się w życie szkoły wspomagając wychowawców

i nauczycieli w realizacji różnorodnych pľzedsięwzięć,. Zgłaszane przez nich pľopozycje

dotyczące rőżnych form pľacy wychowawczej zawsze są brane pod uwagę w pľojektowaniu

pracy szkoły'

3.2 opĺs bazy dydakĘcznej szkoly

Budynek Szkoły składa się z dwóch części: z dwukondygnacyjnej części A oľaz

trzykondygnacyjnej części B (dawny budynek Gimnazjun) oruz piwnicy, Łącznie o powierzchni

3034,5 mŻ. Przy szkole funkcjonuje Hala spoľtowa, któľa jest obiektem Gminy Morawica

zarządzanym pruez ,,KORAL'' sport i rekľeacja. Hala wraz zapleczem spor1owym jest

udostępniana uczniom i nauczycielom w godzinach od 7:45 do 15:50, w ľamach lekcji

wychowania ťlzycznego i zajęć, pozalekcyjnych. Wielkośó pomieszczeh i ich stan odpowiada

pÍzeznaczeniu, są funkcjonalne, dobľze oświetlone i pľzestronne.

Szkoła posiada:

o Ż3 sale lekcyjne, w ým pracownia chemiczno-flzyczna, pracownia biologiczna,

pracownia matematyczna, pracownia historyczna, pracownia geogtaťlczna, języka

polskiego;

. multimedialną pracownię językową z 24 stanowiskami sfuchawkowymi;

o mobilną pracownię komputeľową z 22komputerami;

. pľacownię komputerową zŻ4 stanowiskami komputerowymi;

o bibliotekę i czýelnię wyposażoną w cztery stanowiska komputeľowe z dostępem do

Internetu;

o świetlicę dla uczniów oraz uczniów dowożonych;

. dwa pokoje nauczycielskie;

o gabinet pedagoga szkolnego;

o pokój terapeutyczny udostępniany dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;



. gabinetpielęgniarki;

o gabinetstomatologiczny;

o pomieszczenia adrninistľacyjne;

. kuchnię,

. stołówkę.

Ponadto:

. wszystkie sale i pľacownie szkolne oraz inne pomieszczenia, z któľych koľzystają

nauczycie|e i pracownicy administracji mają dostęp do Interneťu; dostęp do Internetu

w szkole jest za pomocą sieci LAN oraz zapomocąWiFi;

o wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialĺe wtaz z głośnikarni

i są one wykoľzystywane spoľadycznie z uwagi na ich maŁą przydatnośó w pľocesie

dydaktycznym;

o wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, które nie do końca są

kornpatybilne Z coraz nowszymi pľogľamami edukacyjnymi;

o wsZYscY nauczyciele szkoły zostali wyposażeni w laptopy zakupione przez szkoŁę w 201Ż

_ wykorzystywane do pľacy w donru (przygotowanie mateľiałów dydaktycznych) oruz

w szkole (wykoľzystywanie w pľacy z uczniami nowoczesnych technologii

ínformatycznych, często w połączeniu z tablicą multimedialną);

o świetlica szkolna wyposażona jest w jeden monitor dotykowy;

. w szkole funkcjonuje dziennik elektľoniczny;

o szkoła posiada własna stľonę internetową.

Komputery posiadane ptzez szkołę w pľacowniach komputerowych i bibliotece są

przestarzałe. W pierwszej pracowni informatycznĄ sprzęt komputerowy został zakupiony

w 2012 roku a w drugiej pracowni w 2014 roku. Komputeľy pľacują wolno, często zawieszają

się i psują, mają mało pamięci opeľacyjnej, również inne ich podzespoły posiadają słabe

paľametry. oprogľamowanie komputeľów spľzed 8 i prawie 6 lat jest przestarzałe i nie nadaje

się đo rea|izacji podstawy pľogramowej z informatyki. obecnie komputery stacjonarne nie

posiadają wsparcia technicznego ze strony producenta. Częste awarie spľzętu komputeľowego

powodują, że uczeń nie ma możliwości sprawnie i odpowiednio szybko wykonać polecenia

nauczyciela co ma przełożenie na obiektywną ocenę z infoľmatyki czy zajęć komputerowych.

Paľametry obecnego sprzętu komputerowego oraz lata ciągłej eksploatacji przy szybkim

ľozwoju technologii informaýcznej sprawiają, że komputery nie nadają się do realizacji

podstawy progľamowej z infoľmatyki' dlatego niezbędna jest ich wymiana oľaz dostosowanie



|iczby komputerów do iloŚci uczniów w szkole. Pomimo napľaw nie spełniają one w pełni

swojej funkcji, utrudniając prowadzenie zajęć, z informatykii zajęć, komputerowych. Utrudnia to

ľiwnież prowadzenie zĄęć, innych pľzedmiotów z wykoľzystaniem technologii infoľmatycznej

i zasobów sieciowych. Problemem dla szkoły są również staľe kornputery w bibliotece szkolnej,

którę zostały zakupione w 2013 roku.

Multimedialna pracownia językowa powstała w grudniu 2013 roku.

Laptopy, zktorych korzystają nauczyciele zostały zakupione przez szkołę w 2012 ľoku

(od 2016 roku kilkanaście sztuk zostało wymienionych ze względu na zużycie spľzętu). Są już

mocno zużyte i obecnie zaczynĄą sprawiać co raz większy kłopot. Często się zawieszają,

pľacują wolno oľaz wysiadają im dyski twaĺde. Maja zbyt mało pamięci opeľacyjnej, aby móc

na nich efektywnie pľacować z opÍogfamowaniem do tablic interakÍywnych.

Istnieje poftzeba doposażenia nowych pracowni komputerowych oraz odnowienie

infľastruktury szkoły w celu wzmocnienia oťeľty edukacyjnej dla uczniów. Pozwoli to na

rozwijanie kompetencji uczniów w zakľesie TIK, podniesie poziom atrakcyjności procesu

nauczania poptzez wykorzystanie komputerowych pľogľamów edukacyjnych, lekcji

zwykorzystaniem zasobów Intemetu oÍaz prezentacji multimedialnych. Ważnym elementem

jest również szybkość przetwarzania i pobierania informacji' Nowoczesne oprogramowanie

multimedialne będzie zgodne z obecnymi tľendami oraz oczekiwaniami młodzieży co do formy

przekazuwiedzy.

Tab. 1. Baza szkoły. Liczba komputerów.

Komputeľy Liczba Z dostępem do Inteľnetu

Wykoľzystywane do celów

dydaktycznych

46 46

W bibliotece szkolnej 4 4

Pozostałe komputery w szkole 50 50

ła własne

Tab. 2. Baza dydaktyczna Szkoły

Sprzęt TIK.

Wyposażenĺe Rok zakupu Ilość

Kameľa SONY Ż003

Telewizoľ Panasonic 2006
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Ap ar at foto graf,r czny FUJIFILM 20r0 I

Rzutnik NoboHorizon r999 I

Radi omagnetofon PHI LIPS 2007 I

Magnetowid LG 2003 Ż

Telewizoľ SAMSUNG Ż009 I

Telewizor SONY 2009 I

Telewizoľ LG42 2009 I

Telewizoľ LG3z 2009 I

Telewizor LG37 2010 I

Telewizor PHILIPS 2010 I

Drukarka HP LJ 1010 2001 I

Drukaľka HP DJ 1460 2007 1

Komputer-serweľ Actina ASerwer, Klawiatuľa Actina

1200, Mysz optyczna Actina 3000

2008 1

Sieciowa drukarka laseľowa HP Laseľ Jet P2015n 2008 1

Wideoproj ektoľ B eng Corpeľation 2008 I

Drukaľka HP Desk Jet 3560 2007 I

Wizualizer CP130 Ż003 I

Tablica interaktywna 2009 I

NooteBook 2009 I

Tablica SMART Boaľd Interactive

Z oprogľamowaniem

20r0

201r

Ż0|2

2016

6

J

2

I

Laptop Samsung 2010 2Ż

Laptop Asus T6570 2010 I

Projektor Hitachi 2010

Ż012

5

1

Projektor Sanyo Ż010 J

Wizualizer CP135 2010 2

Tablica inteľaktywna Eno Ż0Il J

Pľojektoľ v260 Ż0Il

Projektoľ EPSoN+ekran 2011 1

ll



Pľojektoľ multimedialny NEC Ż0l1 2

Laptop Asus K56CB Ż014 I

Laptop Asus AJO Ż0l3 I

Laptop HP 2011 1

Drukarka HP Cp1025 Ż014 I

Komputer Peľfektus S Pupil4160 2014 20

Komputer Perfektus Offi ce Ż0I3 4

Ekľan Pęľfekta Cristal Line Ż0I5 I

Tablica inteľaktywna TT-B oaľd 2018 J

Monitor interaktywny MyBoaľd 2018 1

Tablet HUAWEI 20r8 Ż

Kseľokopiarka CANON 2019

Drukaľka oKI Ż0I9

Monitoľ Samsung 2006 9

Kopiaľko-drukarka Toshiba e_studio 1 65 2006 I

Laptop Asus BSOA+MS Office 2010 Ż

Zestaw komputeľ stacj onarny 20t1

2016

2018

I

2

I

Notebook Samsung 20IŻ Ż0

Notebook Dell Ż012 Ż

Notebook Lenovo Ż0I5

2016

2017

5

I

8

Notebook Lenovo Think Pad 201,6 8

U r ządzenie wielofunkcyj ne Kyoceľa Ż0I2 J

Tablica inteľaktywna Touchboaľd Ż012 6

Projektoľ SONY 2012 5

Głośniki Mediatech 2012 5

Wizua|izer Aveľ F30 2012 7

System Testico 2012 J

Komputer Hons 2013 1

Projektor Vivitek 2013 1

l2



20t6 J

Tablica inteľaktywrra Esprit 2016 I

Projektoľ NEC Ż0l1
łn włnslre

Przedstawione w tabeli wyposażenie szkoły w sprzęt TIK jest dalece niewystarczające

i uniemożliwia funkcjonowanie placówki szkolnej zgodnie z obowiąnljącymi standardami.

3.3 Charakteľystyka uczniów szkoły

obecnie do Szkoły Podstawowej w Bilczy uczęszcza 518 uczniów' Szkoła Podstawowa

im. ks. Piotľa Ściegiennego w Bilczy jako szkoła obwodowa skupia dzieci z ńżnych śľodowisk.

Część, dzieci pochodzi z todzin mieszkających do niedawna w Kielcach. Do szkoły uczęszczają

tężuczniowie narodowości bułgaľskiej oraz dzieci pochodzące zrodzin o utľudnionym dostępie

do nowych technologii. Specyfika położenia miejscowości (oddalenie od miasta tylko o 9 km)

powoduje' że można zaobseľwowai znaczące różnice w dostępie do TIK wŚród uczniów

pochodzących z rożnych środowisk. obecnie struktura i liczebnośó klas w Szkole Podstawowej

w Bilczy przedstawia się następująco.

Tab. 3. Struktuľa i liczebność klas w Szkole Podstawowej im. ks. Piotľa Ściegiennego w Bilczy.

Lp. Klasa Dziewczynki Chłopcy Razem

I Ia 8 t6 24

2. Ib 9 10 19

Ic I 16 24

4. IIa T4 T2 26

5. IIb t2 15 Ż7

6. IIc t1 15 Ż6

7. III a t1 I6 27

8. m b 15 l0 25

9. III c 8 16 Ż4

10. IVa 9 T4 23

1t IVb 7 8 t5

n. Va 13 l1 Ż4

13. Vb 9 15 24

14. Vc 1l l0 2l

t3



15. VIa 10 t2 Ż2

16, VIb 8 l5 23

17. VIc 10 T2 22

18. VII a 6 l7 23

19. Vil b t8 5 Ż3

20. VII c 6 t4 Ż0

ŻL VIII a 13 4 T7

22. VIII b t4 5 t9

Ż3. VIII c 0 Ż0 20

Razem 230 288 518

własne

Do szkoły autobusem szkolnym dowożonych jest l]7 uczniőw. Zę stołówki szkolnej

korzysta 357 uczniőw (w tym 7 dzieci otrzymuje dofllnansowanie z M-GOPS i MoPS)' Do

szkoĘ uczęszczają również uczniowie ktorzy:

. posiadaj ą orzeczenie o niepełnosprawności _ 5 dzieci (2 chłopców i 3 dziewczynki)

. posiadają opinię poľadni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych

trudności w uczeniu się - (17 dziewczynek i 51 chłopców)

o posiadaj ą orzeczenie o potľzebie kształcenia specjalnego (5 dziewczynek i 5 chłopców).

SzczegőŁowa struktuľa uczniów z dysfunkcjami pľzedstawia się następująco:

Tab. 4. Uczniowie posiadający otzeczęnie o niepełnospľawności w Szkole Podstawowej im. ks.

Piotľa Ściegiennego w Bilczy.

Lp. Uczeŕl P r zy czy na niep ełno sp ľawno ś ci

t. Chłopiec 02-P (choľoby psychiczne)

Ż. Dziewczynka 03-L (choroby słuchu)

3. Dziewczynka
10-N (choroby neurologiczne)

05-R (upoślędzenie ĺarządu ruchu)

4. Dziewczynka 06-E (epilepsja)

5. Chłopiec 07-S (choľoby układu oddechowego ikĺążenia)

law łasne
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Rodzaj zaburzenia

Specyficzne trudności w uczeniu się

Tab. 5. Uczniowie posiadający opinię poľadni psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

Podstawowej im. ks. Piotľa Ściegiennego w Bilczy.

Tab. 6. Uczniowie posiadaj ący orzęczenie o potľzebie kształcenia specjalnego w Szkole

Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.

Lp. Rodzaj zaburzenia Dzĺewczynki Chłopcy

Aspergeľ 1 4

2. Słabosłyszącďy 2 0

J. Słabowidząca/y 2 I

własne

W szkole podejmuje się liczne działania wspierające proces edukacyjny i takie, któľę

mają na celu wyľównywanie Szans uczniów pochodzących z rőżnych środowisk. Nie są one

jednak w pełni zadawa|ające. Pruyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością niewystaľczające

wyposażenie w pomoce dydaktyczne sal pľzedmiotovĺych oraz brak odpowiednich naruędzi

i pomocy đo pľacy ekspeľymentalnej. Nasi uczniowie mają utrudniony dostęp do nowoczesnyclr

technologii ze względu na bľak sprzętu TIK i sprzęt przestarzaŁy, który nie spełnia wymagań

edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne pľowadzone w ramach pľojektu edukacyjnego stanowią

szansę na zmniejszenie nięrówności w dostępie do TIK, oľaz niwelowaó deficyĘ w zakľesie

komp etencj i cyfrowych uczniów pochodzący ch z r őżny ch śľodowi sk.

3.4 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ

w Szkole Podstawowej im. ks. Piotľa Ściegiennego w Bilczy zatrudnionych jest

47 nauczycieli, w tym pedagog, nauczyciel biblioteki, nauczyciele świetlicy szkolnej. Grono

pedagogiczne składa się z 32 nauczycíeli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych,

5 nauczycieli kontľaktowych i 3 nauczycieli stażystów' Wszyscy członkowie gľona

pedagogicznego mają pełne kwalifikacje do nauczania pľzednriotów. Nauczyciele

systematycznie podwyższają swoje kwaliťlkacje, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach

i kuľsach. Zdobýą wiedzę wykorzystują podczas zajęć, dydaktycznych, wychowawczych

i pozalekcyjnych. Zapewniają dzieciom udział w zajęciach dodatkowych, kołach

pľzedmiotowych, kołach zainteľesowafi, zajęciach wyľównawczych, zajęciach pľzygotowujących

l5



do egzaminów' Wspieraj ą dzieci i przygotowują do udziału w konkuľsach szkolnych

i pozaszkolnych, starając się pornóc im w nauce. Realizują pľojekty przedmiotowe oÍaz

podejmują liczne działania ukierunkowane na wspomaganie pľocesu edukacyjnego. Część,

nauczycieli prowadzi dzjałalnośé innowacyjną w zakresie metodyki nauczania lub progľamu

nauczania.Innowacją pedagogiczną Dwujęzyczność objęte są klasy: 6c (historialjęzyk angielski),

6a, 6b' 8a, 8b, 8c (geogľaťtaljęzyk angielski), 6a, 6b, 8a, 8b, 8c (biologialjęzyk angielski).

Natomiast innowacją pedagogiczną Z językiem angíelskint za pan brat objęte są klasy trzęcie

zpierwszego etapu edukacyjnego. Innowacja Matematyczne potyczki obejmuje uczniów z klasy

6b.

Mimo licznych szkoleń, kursów, konfeľencji nauczyciele w dalszym ciągu widzą potľzebę

nabywania nowych umiejętności i kompetencji szczegőlnie w obszarze stosowania nowych

technologii w procesie nauczania i kształtowania kompetencji kluczowych (pľzede wszystkim

chodzi o kompetencje: matematyczne, naukowo - techniczne, infomatyczne). Nauczyciele

informatyki, techniki, zajęc technicznych i zajęć: komputerowych wskazują na koniecznośó

wyposażenia szkoły w pľogramy do nauki pľogramowania oraz nowoczesne pomoce

dydaktyczne.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bilczy budują zuczniami ľelacje oparte na zaufaniu,

prowadzą rozmowę' ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i toleľancji'

Kształtują jednostki twőrcze, kľeatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole

i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieó otaczający świat i zasadność

własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi,

wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia, wskazują jak i gdzie szukać sposobów

radzenia sobie z zagtożeniami, związanymi zatőwno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak

i wzoľcami do naśladowania.

3.5 Analiza wynÍków osĺąganych przez uczniów

1. Analiza wyników testów końcowych, ľanking w stosunku do średniej szkół w gminie,

powiecie, województwie i kľaju. Wyniki zlat20L9,z0I8,2017 '

a) Wyniki egzaminu gimnazjalnego
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Tab. 7. Poľównanie śľednich wyników testu gimnazja|nego w szkole ze śľednimi wynikami

w gminie, powiecie, województwie i kraju w 2019 roku.

Tab. 9. Poľównanie śľednich wyników egzaminu gimnazja|nego w szkole w latach 2017 - 2019.

Pľzedmiot
Język
polski

Matematyk
a

Histoľĺa i
wiedza o

społeczeństwie

Przedmioty
pľzyľodnĺcze

Język
angĺelski -

podstawowy
Śľednĺ wynik
w 2019 ľoku

69,90/o 46% 63,|yo 50,7yo 69%

Sľednĺ wynik
w 2018 ľoku

72,\yo 63,7Yo 65,8oÁ 65,1yo 7I,8yo

Sľednĺ wynik
w 2017 roku 74,9oÁ 53,Żyo 64,4yo 58,6yo 70,60Á

ródła

t7

Wyszczególnĺeni
e

Srednĺa ilość punktőw z poszczególnych pľzedmiotów

Język
polskĺ

Matematyk
a

Histoľia i
wiedza o

społeczeństwie

Przedmĺoty
przyľodnicze

Język
angĺelski -

podstawowy
Szkoła Ż2,37 13,33 20,19 74,ŻI Ż7,58

Gmina Ż0,]6 12,55 19,4 13,93 Ż6,Ż5
Powĺat 19,99 12,08 18,3 13,33 Ż4,78

Województwo Ż0,16 T2,I8 18,s6 13,72 26,40
Kraj 20,16 12,47 18,88 13,72 Ż7,20
własne

Tab. 8. Śľedni wynik egzaminu gimnazja|nego w procentach (2019 ľok).

PľzedmÍo
t

Język
polski

Matematyk
a,

Hĺstoľia ĺ
wiedza o

społeczeństwi
e

Pľzedmĺoty
pľzyľodnicz

e

Język
angielski -

podstawow

v

Język
nĺemĺeckĺ -
podstawow

v
Liczba
uczniów
zdającyc

h

64 64 64 64 63 1

Sľednl
wynĺk w
szkole

69,9yo 46% 63,IoÁ 50,7%;o 69% 7s%

Numer
stanĺna

7-

wysok
i

6-wyżej
średniej

7-wysoki
6-wyżej
średniej

6-wyżej
śľedniej

8-bardzo

wysoki

Zrődła własne

własne



Z powyższych danych wynika, że śľednie wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkole ze

wszystkich przedmiotów w 2019 roku są wyższe niż śľednie wyniki w gminie, powiecie,

województwie i kľaju' Najgorszy wynik uczniowie osiągnęli z matematyki i pľzedmiotów

przyľodniczych. Można ľównież zaobserwować, że śľednie wyniki egzaminu w szkole w ľoku

20 1 9 są niższe w porównan iu z p opr zednim i l atarni.

b) Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Tab. l0. Porównanie śľednich wyników egzaminu ósmoklasisty w szkole ze średnimi wynikami

w gminie, powiecie, województwie i kraju w 2019 ľoku.

Pľzedmĺot Język polski Matematyka
Język

angielski
Język

niemiecki

Liczba uczniów
zdających

61 6t 58 J

Sľednĺ wynik w
szkole

77% 53,6%0 64,7yo 60,3oÁ

Numeľ, Stanĺna
8-bardzo

wysoki
7-wysoki 7-wysoki

8-baľdzo
wysoki

Sredni wynĺk w
gminie

66% 44% s7%

Sľednĺ wynik w
powiecĺe 6s% 4s% ss%

Sľednĺ wynĺk w
wojewĺídztwĺe

63% 44% 57%

Sľedni wynik w kľaju 63% 45% 59%

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych pľzeĺdmiotów są wyższe niż

średnie wyniki w gminie, powiecie, województwie i kraju. Podobnie jak w pľzypadku egzaminu

gimĺazjalnego, ósmoklasiści najsłabiej napisali egzamin z matematyki. Szczęgólną trudnośó

sprawiło zadanie otwarte, w którym zdający musieli opracować strategię rozwiązania

pľzedstawionego w nim problemu z wykoľzystaniem oďczytanej z rysunku zależności między

długościami odpowiednich odcinków.
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2. Analiza wyników nauczania w poszczególnych klasach

Tab. 1 l . Klasyťlkacja uczniőw końcowotoazna - ľok szkolny 2018/Ż019.

Klasa Liczba uczniów Sľednia stopni klasy

IVa 24 4,73

M t9 4,78

IVc 20 4,64

Va Ż3 4,60

vb Ż1 4,58

Vc T9 4,72

VIa 21 4,78

vIb 22 4,58

VIc Ż1 4,r3

VII a I7 4,24

VII b 20 3,99

VII c I9 4,52

VIII a 22 4,71

VIII b 20 4,18

VIII c Ż0 4,38

III a - gimnazjum 23 4,02

III b - gĺmnazjum 2Ż 4,46

III c _ gĺmnazjum T9 4,58

własne

Bioľąc pod uwagę szkołę podstawową' promowanych było 308 uczniów i śľednia stopni

szkoły wyniosła 4,50. Natomiast gimnazjaliści osiągnęli śľednią 4,35.

3. Analiza dokumentacji szkolnej pod kątem ilości uczniőw ze specjalnymi potľzebami

e dukac yj nym i or az zap otr zeb owan i a na zaj ę cia p o zal ekc yj ne .
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Ucznĺowie
posiadający
orzeczenie o

nĺepełnospľawnoścĺ

Ucznĺowĺe
posiadający
opinię PPP
(specyÍiczne
tľudności w
uczeniu się)

Uczniowie posiadający orzeczenie o

potľzebie kształcenia specj alnego

Asperge
ľ

SIabosłyszaca
ly

Słabowidzaca
/y

Dziewczynkĺ J 17 I 2 Ż

Chłopcy 2 51 4 0 I

Razem 5 68 5 2 3

ła własne

Tab. 12. IloŚć uczniów Ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętymi pomocą

psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie opinii i orzeczeh o potľzebie kształcenia

specjalnego).

W szkole odbywają się następuj ące zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnięnia:

o Gľomady zuchowe

o Drużyna haľcerska

o Zajęcia świętlicowe

o Koło szachowe (klasy I, II, uI, V)

r Koło tanęczne (klasy I, II, ilI, V, VI, VID

o Pierwsza pomoc pľzedmedyczna (klasa I)

o Zajęcia plastyczne (klasa I)

o ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie" (klasa I)

o Teatralne Warsztaty Familijne (klasa II)

. Koło teatľalne w języku angielskim (klasy III, IV, VI)

Tab. 1 3 . Przedmioty wyma gaj ąc e pľowadze nia zaj ęć, wyľównaw czy ch'

Rodzaj zajęć Klasa LÍczba gľup
Ilość godzinzajęć.

Ęgodnĺowo
Język polski IV-VIII 5 I

Matematyka IV-VIII J 1

Edukacja polonĺsĘczna T-ilI 5 I

Edukacja mat-
przyľodnicza

I-III 5 I

Zajęcia korekcyjno _

kompensacyjne
I-VM 4 I

Zaięcia rewalĺdacyjne
I, II,IV, VI,

VII, VIII
6 2

Żródła własne
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. Koło matematyczne z elementami języka angielskiego (klasy II' ilI)

o Koło matematyczne (klasa III)

. ,,Spójľz inaczej" (klasa III)

o Zajęcia ľozwij aj ące umiej ętnoś ci uczenia się (klasa III)

. Koło,,Mały artysta" (klasa III)

o Koło z języka angielskiego (klasa III)

. Koło fotograficzne (klasy I, II, III)

. Szkolny Klub Europejski

. Zajęcia dodatkowe z językapolskiego (klasy IV, V, VII)

r Koło humanistyczne (klasy V' VI)

. Koło Redakcyjne Gazety Anglojęzycznej (klasa VI)

o Koło lingwistyczne (klasa VII)

o Matematyczne potyczki (klasa VI)

o Koło chemiczne (klasa VII)

o Koło naukowe (klasy V' VIII)

o Koło matematyczflo - pľzyľodnicze (klasy vII, VIII)

o Koło hurnanistyczno - językowe (klasy V, VI)

o Koło zainteľesowań (klasy V, Vm)
. Zajęcia spoľtowe

. Szkółka kolaľska

. Zajęcia bilaľdowe

o Zajęcia pľzygotowujące do egzaminu z matematyki

o Koło biologiczne

o Koło językowe

o Koło recytatorskie

o Koło badmintona

o Koło Przyjaciół książki

o Nauka przęZzabawę

o Koło Charytatywne

o Koło biblijne

o Zajęcia koła teatľalnego

. ZajęciainnowacyjnoŚci
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W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne zaľówno dla uczniów mających pľoblemy

w opanowaniu materiału z podstawy pľogramowej, jak i dla tych szczegőlnie zdolnych' Ilość

tych zajęć nie jest jednak wystarczająca i nie dotyczy kształcenia kompetencji cyfi'owych'

W szkole istrrieje potrzeba pľowadzenia zajęć, pozalekcyjnych zwiększających dostęp młodzieży

do nowoczesnych technologii informacyjno-kornunikacyjnych. Waľsztaty podczas których

uczniowie będą mogli budować' pľojektować i progľamować będą uczyĘ twórczego działania,

logicznego myślenia i kľeatywności a także wyľównywały dyspľopoľcje w dostępie młodzieŻy

i dzieci do TIK. Częśi uczniów ma duże trudności w pľzyswajaniu wiedzy szczególnie

zprzedmiotów ścisłych, a zEęcia pozalekcyjne prowadzone w nowatoľski i innowacyjny sposób

będąprzybliżaĘ izachęcaĘ uczniów do eksperymentowania w zakľesię nauk ścisĘch.

4. ANALIZA SWOT

Silne strony

-S"k"ł

z tradycjami, a|e także nowoczesna i rozwijająca się.

- Szkoła kJadzie duży nacisk na promowanie uczniów i rozwijanie ich zdolności, ptzez co

uczniowie osiągają wysokie wyniki w różnego rodzaju konkuľsach, olimpiadach, turniejach

spoľtowych na rőżny ch szczeblach.

- Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez udział w uľoczystościach

szkolnych, konkuľsach, zawodach sportowych, wycieczkach, akcjach charytaĘ.wnych

i pro gľamach pro filak ty czny ch.

- Szkoła oferuje uczniom szeroki wach|arz zajęi pozalekcyjnych, które są spójne z ich
zainteresowaniami iprzyczyniają się do ich ľozwoju oruzrozwoju szkoły.

- Szkoła stwaľza uczniom możliwość planowania własnego rozwoju. Uczniowie mają

możliwość níe tylko zgłaszania inicjatyw, wyrażania opinii, które mogą wpływaó na rozwój

szkoły, a|e także podejmowania działanzmierzających do ich rcalizacji.

- Kadľa nauczycielska jest otwaľta na potrzeby szkoły, bierue czynny udział w działalności

szkolnej na rożnych podłożach, zna potrzeby szkoły i sukcesywnie dąży do ich zaspakajania

przez co bierze udział w waľsztatach, szkoleniach oraz kuľsach doskonalących, a także

kształci się w nowych kieľunkach.

- Nauczyciele są zaangażowani w pľacę i postępy uczniów, dlatego podchodzą do swoich

obowiązków dydaktycznychz dużą stararnością i sumiennie pľacują zuczniami.
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- Stosowanie ptze,z nauczycieli różnorodnych, aktywnych metod pracy z uczniami,

indywidual izacja pľocesu dydaktycznego.

- Impľezy organizowane ptzez szkołę cieszą się dużym zainteľesowaniem i uznaniem

rodziców oruzuczniőw.

- Szkoła podejmuje współpracę z szerokim wachlarzem instytucji środowiska lokalnego

i chętnie angażuje się w ľóżnorodne pľzedsięwzięcia.

- Dobra współpraca szkoły z Radą Rodziców. Szkoła ściśle współpracuje z Radą Rodziców,

który angażuje się w życie szkoły. Bięrze czynny udział w uľoczystościach szkolnych, ale

również bieżących potľzebach jakie pojawiają się w szkole.

- W szkole oľganizowana jest ,,Żywa biblioteka'' dla uczniów szkoĘ w kierunku realizacji

doľadztwa zawodowego, gdzíe udzięlana jest pomoc oľaz informacje dla uczniów pfze,z

pľzedstawicieli różnych zawodów.

- W szkole każdego ľoku w wakacje przepľowadzanę są ľemonty, co wpływa na jej bardzo

dobry stan oraz esteĘczny wygląd zaľówno wewnątrz jak i na zewnątrz szkoły.

- Szkoła posiada pracownie przedmiotowe oraz dostęp do hali sportowej, które pozwalają

uczniom na ľozwijanie swoich zainteľesowań, poznawanie nowych doświadczeń, co

przekJada się na dobre efekty w nauce oraz sukcesy podczas ľóżnego rodzaju konkuľsów

i olimpiad.

- Szkoła posiada dobrze wyposażoną kuchnię oľaz stołówkę, dzięki czemu zapewnia

uczniom goľący posiłek w ciągu pobytu đzięci w szkole.

- Szkoła posiada świetlicę szkolną, dzięki której jest zapewniona opieka dzieciom po

zakoŕlczeniu zajęć,lekcyjnych, co stanowi đużą pomoc dla rodziców, któľzy pľacują.

- W szkole panują bardzo dobrę warunki sanitarno-higieniczne.

- W szkole znajduje się biblioteka szkolna, która rőwnież posiada czýelnię oľaz kącik do

odpoczynku.

- Szkoła posiada dobľą lokalizację, gdzie jest dużo mieszkańców, aichljczba ciągle rośnie'

- Szkoła ściśle współpracuje z tőżĺymi instytucjami takimi jak: Miejsko-Gminny ośrodek

Pomocy Społecznej, Miejski oŚrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Chmielniku, Świetlica Środowiskowa,,4kąty", Sąd Rodzinny w Kielcach.

- Szkoła ręa|izowała ľóżnego rodzajuprzedsięwzięcia oraz projekty takie jak:

o Naľodowy Pľogram Rozwoju Czytelnictwa;

o Pľojekt mPotęga;

o Pľogram Szkolny Klub Spoftowy;
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. Nasza Niepodległa;

. Cudze Chwalicie, swego nie znacie;

. Umięm pływać;

. ogólnopolska Sieó Edukacyjna oSE;

. Aktywna Tablica;

o Szkółka Kolaľska;

. Edukacja, promocja i pľofilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej dla dzieci,

mŁodzieŻy i ich rodziców - szkolny gabinet dentystyczny;

o Wszystkie kolory świata;

o Zbieramy złom kluczowy dla kliniki Budzik;

. Pľogľam,,SKS'' - Pľogľam ma na celu oľganizowanie i pľowadzenie

systematycznych, pozalekcyjnych zajęć: spoľtowo-ľekľeacyjnych dla dzieci

imłodzieŻy przeznauczycieli w-f w szkole podstawowej w Bilczy.

- W szkole powstała klasa dwujęzyczna' w której uczniowie uczą się w języku angielskim

biologii i geogľaťli.

- W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne takie jak:

o Innowacja pedagogicznaw klasie 6c - ,,Dwuj ęzycznośi" - histoľia/język angielski;

o Innowacja pedagogiczna w klasach 6a, 6b, 8a, 8b, 8c - ,,Dwujęzyczność"

ge o gr aťlal język an gi elski ;

o Innowacja pedagogiczna w klasach 6a, 6b,8a, 8b, 8c - ,'Dwujęzyczność" -

biolo gial język angiel ski ;

o Innowacja pedagogicznaw klasie 6b -,,Matematyczne potyczki";

o Innowacja pedagogicznaw klasach trzecich ,,Z językiem angielskim zapanbrat" .

- Duże zaangażowanie dyrektoľa w ľozwój szkoły oraz wŁaściwe zarządzanie środkami

ťrnansowymi'

Słabe stľony

- Duża liczba uczniów z opiniami oraz z orzeczeniami Poľadni Psychologiczno-

Pedagogicznej.

- Niewystarczająca liczba pomocy dydaktycznych oraz brak nowoczesnego spľzętu

w pracowniach komputeľowych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych w salach

pľzedmiotowych atrakcyjnych dla ucznióW, W tym brak wyposażenia i warunków do

przeprowadzania doświadczeń przez uczniőw.
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- Brak obsługi technicznej do sprzętu komputeľowego.

- Nieľówny dostęp do sprzętu i zajęć, pozalekcyjnych wyníkających z ograniczeŕl

organizacyjnych.

- Mała |iczba ľealizowanych pľogramów autorskich.

- Brak skutecznej i efektywnej komunikacji między nauczycie|ami, a ľodzicami.

- Mała liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych.

- Niski poziom umiejętności uczniów w zakĺesie wymagającym twórczego myślenia .

- Braki w egzekwowaniu p|zez nauczycieli przestrzegania pTzez uczniów zakazőw

i nakazów obowiązujących w szkole.

- Brak zainteresowania szkołą i postępami uczniów wśród części rodziców.

- Zbyt mała |iczba sprzętu komputerowego' programów rnultimedialnych oľaz innych

technologii informatycznych.

- Różnice kulturowe oraz środowiskowe wŚród uczniów.

- Mała |iczba lauľeatów konkuľsów pľzedmiotowych.

- Braki w wyposażeniu sali terapeutycznej.

- Nieadekwatne oczekiwania ľodziców w stosunku do możliwości dzieci.

- Zbyt mało miejsca w świetlicy szkolnej w stosunku do zapotrzebowania i iloŚci

korzystających z niej uczniów.

- odnotowanie indywidualnych przypadków dużej absencji u uczniów.

-Dużaliczba uczniów zrodzinniewydolnych wychowawczo oÍaz o złej sytuacji mateľialnej,

słabo zmotywowanych do nauki i osiągania celów życiowych.

- Brak specjalistów takich jak: psycholog i logopeda (w szkole jest dużo uczniów

wymagających pomocy tych specjalistów)'

- Zniszczone, zużyte meble i spľzęt szkolny.

- Niski stopień współpľacy z innymi szkołami na terenie Miasta i Gminy Morawica.

- Niski stopień informowania rodziców i uczniów o rodzaju współpľacy szkoły z rőżnymi

instytucjami.

- Występowanie wśród uczniów zachowaí agľesywnych oraz sięganie po substancje

uzależniające (papiero sy, e -p api ero sy).
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Szanse

- Bogata oferta zajęc eđukacyjno _ wychowawczych oľganizowanychprzez szkołę.

- Dostępność do Intemetu oraz pľogramów multimedialnych.

- Wspieranie działah nauczycieli zmierzających do podnoszenia kwaliťrkacji, jak ľównież

doskonalenie ich w kierunku technologii informatycznych.

- Współpľacanavczycieli wspomagającarozwőj i edukację młodzieży poprzęZ działalność

zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedag o gicznej.

- Podejmowanie współpracy zpodmiotami, mogącymi wspieľać działalnośó szkoły.

- Zatrudnieníe psychologa, który będzie niósł pomoc i wspierał zarőwno nauczycieli jak

i uczniów w walce zpojawiającymi się trudnościami.

- Dostarczanie pozýywnych wzorców rodziny, osób, roli mediów.

- Pľomocja szkoły w śľodowisku lokalnym oraz w ľejonie.

- Zwiększenie atľakcyjności procesu nauczania przez stosowanie nowoczesnych

i nowatoľskich metod nauczania i oceniania.

- Poprawa efektów kształcenia głównie w zakresie pľzedmiotów matematyczno-

pr zy r o dniczy ch or az i n form atyc zny ch .

- Stwoľzenie dobrych warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- Pobudzenie aktywnoŚci i samodzielnego działania uczniów poprzęZ prowadzenie

doświadczeń, eksperymentów i badań.

- Realizacja ciekawych pľogľamów i pľojektów edukacyjnych z zakesu szeroko pojętej

matematyki i informatyki.

- Pokonanie baľier przezwszystkie podmioty szkoły w zakĺesie posfugiwania się technologią

informatyczną.

- Możliwość ĺea|izacjipľojektów, eksperymentów i pracy zespołowej.

- Zwiększenie ilości szkoleń dla rodziców oraz uczniów w zakresie uza|eżnieí oraz zagrożeÍl

zw iązany ch z Inteľnetem.

Zagrożenia

- Negatywny wpływ śľodowiska pozaszkolnego uczniów - w wielu przypadkach brak

wspaľcia rodziny (bezrobocie, brak motywacji do wychodzenia z biedy, nawyk koľzystania

z pomocy społecznej od kilku pokoleń, niechęó do nauki i niedocenianie roli wykształcenia,

minimalizm w życiu społecznyrn).

- Negatywna rola mediów (złe wzorce osobowe, pľomocja pľZemocy i konsumpcjonizmu),

a w konsekwencji nasilanie się problemów psychicznych i emocjonalnych wśród uczniów
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oľaz w ich śľodowisku rodzinnym.

- Bľak nawyku wytrwałego uczęnia się oraz korzystania z đőbr kultury.

- Pogłębianie się rőżnic pod względem społecznym i matęrialnym wśľód uczniów i ich

ľodzin.

- Roszczeniowośó i zbyt duża ingerencja oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły.

Podważanie kompetencji nauczycieli.

5. GŁowNE PROBLEMY sZKoŁY I NAUCZYCIELI w KSZTAŁTOWANIU
U UcZNIÓw ronĺPETENC JIKLIJCZoWYCH - DIAGNC.ZA

5.1 Pľoblemy edukacyjne uczniów

Najczęstsze problemy edukacyjne uczniów zaobserwowane przez nauczycieli otaz

wynikaj ące z badan zewnętrznych :

a) ogólne pľoblemy uczniów, któľe najczęściej pojawiają się podczas przyswajania

materiału pľzewídzianego podstawą programową Z matematyki, przedmiotów

przyrodniczych, języka angielskiego i infoľmatyki (zajęć: komputeľolvych) oÍaz

kompetencji kluczowych występują w zakresie:

. rozwiązywania zadafi dotyczących sytuacji pľaktycznych;

. rozwiązywania zadan problemowych w celu kształcenia logicznego myślenia, ze

szczególnym zwróceniem uwagi nazadania z geometrii pľzestrzennej;

. ľozwijania umiejętności rozumowania i twoľzenia strategii rozwiązywania zadaÍl

i problemów;

r stosowania na lekcjach techniki twóľczego rczwiązywania problemów;

o umiejętności wykonywania na lekcjach doświadczeń wynikających zpodstawy

pľogľamowej;

o ronviązywania zadah dotyczących interpľetacji wyników doświadczeń;

. rozwiązywania zadaÍĺ dotyczących opisu zjawisk ťlzycznych i chemicznych;

. wdtażania uczniów do poszukiwania, wykorzystywania i twoľzenia informacji;

. brak kontrolowaniaprzebiegu i ľezultatów własnego uczenia się;

. brak u wielu uczniów zdolności do wyrażania własnych myśli;

o bľak umiejętności twórczego podejścia do stawianych problemów praktycznych

i teoretycznych;

o pľoblemy z koncentracjąna lekcjach oľaz kłopoty z zapamíętywaniem.
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b) Matematyka i przyľoda w klasa I-III:

. umiejętności pľaktyczne;

. spľawności ľachunkowe;

o umiejętności wyciągania wniosków z wcześniej wykonanych zada'Íl

i doświadczeń;

. rozwiązywania zadaítekstowych;

. korzystania z rőżnych Żrődeł informacji np. z encyklopedii, słowników,

leksykonów, czasop ism, książek telefonicznych, kalend arzy, ze gat őw ;

. wykorzystania i twoľzenia informacji.

c) Matematyka w klasach IV-VIII:

. niska sprawnośó rachunkowa;

o problemy z ľachunkiem pamięciowym;

. pľoblemy zľozrőżnianiem figuľ płaskich;

. pľoblemy z obliczaniem obwodów i pól powierzchni wielokątów;

o problemy z rczwiazywaniem zadafi tekstowych z wykorzystaniem ułamków

zwykłych i dziesiętnych;

o praktyczne zastosowanie obliczeń pľocentowych;

. wykorzystanie matematyki w sytuacjach pľaktycznych, np. w sklepie, obliczanie

odle gło ści w terenie, przeliczanie j edno stek;

o obliczanie pólpowieľzchni i objętościbrył;

. czytanie zę ztozumíeniem, wyszukiwanie za\eżnościprzyczynowo-skutkowych;

. opľacowywanie strategií rozwiązywania zadania;

. aľgumentowanie i uzasadnianie, podawanie kontrprzykŁađőw;

d) Przedmioty pľzyľodnicze w klasach IV-VIII:

o praktyczne zastosowanie skali;

. problemy zlogicznym rnyśleniem i wnioskowaniem;

o interpľetacja wyników doświadczeí ieksperymentów;

o ľozumienie treści zadah pľoblemowych;

o planowanie, wykonanie i opis doświadczeń;

o czytanie i interpretowanie map, tabel, diagľamów i wykĺesów;

. rozwiązywanie zadań pľoblemowych'
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e) Infoľmatyka i zajęcia komputeľowe:

. wykorzystywanie nabytych umiejętnoŚci infoľmatycznych do rozwíązywania

problemów pľaktycznych i teoľetycznych z innych przedmiotów,

a w szczegőlno ści pľzedmiotów pľzyrodn iczy ch i matematyki ;

. rozwiązywanie problemów algorytmicznych oraz samodzielne budowanie

prostych pľogľamów.

Đ Jęz}'k angielski:

. umiejętnoŚci komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych;

o zastosowanie środkówjęzykowych;

. lvypowiedzi pisemne wymagające podawania aľgumentów;

. mały zasőb słownictwa;

o problemy ze stosowaniem właściwych struktur gramatycznych i leksykalnych;

o tworzenie wypowiedzi pisemnych na okľeślony temat;

. pľecyzyjne przekazywanie informacji zawartych w tekstach czýanych lub

słuchanych.

5.2. Pľoblemy szkoły ĺ nauczycĺeli w kształtowaniu u ucznĺów kompetencji

kluczowych

Do podstawowych problemów nauczycieli zwíązaĺych z ksztakowaniem u uczniów

kompetencj i kluczowy ch należy :

o niewystarczające wyposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania

poszczególnych przednriotów;

. baza szkoły w niewystarczającym stopniu jest dostosowana do wyzwań nowoczesnego

procesu đydaktycznego (braki szkoły w wyposażeniu w narzędzia TIK do prowadzenia

zajęć:);

o pľoblemy ze starzejącym się i niesprawnym spľzętem komputeľowym;

o bľak środków dydaktycznych do prowadzenia działalności innowacyjnej (np. platforma

elearningowa, wyposażenie do prowadzenia działalnoŚci eksperymentalnej,

oprogramowanie komputerowe) ;

. zbyt mała Liczba innowacyjnych progľamów nauczania, brak pľogľamów autorskich,

pľacy z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń;

r trudności w organizacji zajęć pozalekcyjnych ze względu na dowóz i odwóz dzieci;

. bľak wsparcia w pľacy z ucznięm z problemami oraz z uczniem szczegőlnie zdolnym;
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. bľak nowych umiejętności w zakresie wykoľzystania TIK w pľocesie nauczania (np. praca

w chmurze, znajomość aplikacji urozmaicających pľoces nauczania);

. wypalenie zawodowe nauczycieli (niewystarczający kontakt z nowymi ťormami

edukacji);

o bľak wystarczających kwalifikacji nauczycieli z zakresu pľac eksperymentalnych,

i nnowacyj nych meto d nauczania ot az nauczan ia p ľo gľam owani a ;

o stosunkowo mała liczba lauľeatów i finalistów konkuľsów pľzedmiotolvych;

o brak zainteľesowania u uczniów konkursami pozaszko|nymi'

Ponadto:

w zakľesie nauczania matemat}rki:

. brak innowacyjnych pomocy i ciekawych mateľiałów dydaktycznych, któľe zachęciłyby

uczniów do nauki matematyki;

o brak narzędzi TIK do pľowadzenia zajęć edukacyjnych, uatľakcyjniających proces

nauczania i uczenia się;

w zakresie nauczania -ięzyka angielskiego:

o staruęj4cy się spľzęt multimedialny w pracowni językowej;

o niemożliwośó korzystania przęZ wszystkich uczniów jednocześnie z pracowni językowej

lub komputeľowej;

. bľak ciekawych pomocy dydaktyczĺych mających ułatwió i zachęcić, uczniów do nauki

języka angielskiego;

w zakľesie nauczania informat]ĺki:

o nie wszyscy uczniowie w trakcie ttwania lekcji koľzystają z tego samego typu spľzętu

komputerowego' co znacznie utľudnia prowadzenie zajęi z informatyki;

e pľzestaľzaŁy sprzęt komputerowy, staľe weľsje opľogramowania, brak innowacyjnych

pomocy dydaktycznych;

. problem z zaintercsowaniem uczniów zajęciami, ponieważ posiadają oni często spľzęt

i oprogramowanie wyższej klasy niż to, z ktőrego koľzystają w szkole, ptzez co szkoła

nie nadąża za oczekiwaniami uczniów;

o uczniowie posiadają wybiőrczą wiedzę infoľmatyczną, głőwnie nastawioną na zabawę,

kontakty towarzyskie, a nie zdobywanie informacji i edukacji;

o trudności uczniów do tozwiązywania problemów algorytmicznych i nauki

pľogramowania;
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. odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów Internetowych Z poszanowanięm praw

autoľskich;

o pomimo licznych zajęó profilaktycznych nie wszyscy uczniowie dbają obezpieczeństwo

w sieci i swój wizerunek;

w zakľesie umieiętności uczenia się:

. brak systematyczności uczenia się;

o brak umiejętności organizowania własnego procesu uczenia się;

o zbyt małe łączenie teorii z praktyką;

o problemy z zainteresowaniem uczniów niektórymi przedmiotami, w szczególności

matematyką, językiem angielskim i przedmiotami pľzyľodniczymi;

, częśó uczniów, z rőżnych powodów, nie ma dostępu do dodatkowych pomocy

naukowych czy przyboľów edukacyjnych w szkole lub w domu;

o niewłaściwe wykorzystanie posiadanych w domu narzędzi TIK (używanie ich tylko

w celach towarzyskich i do grania, a nie w celu pogłębiania swojej wiedzy

i umiejętności);

. brak aspiracji edukacyjnych u wielu uczniów i rodziców;

o bľak motywacji do nauki;

o bľak zainteresowańpoznawczych u uczniów.

6. DIAGNOZAPOTRZEB
Zapotrzebowanie uczniów na zaj ęcia ľozwij ające kompetencie kluczowe:

Uczniowie zgłaszĄą zapotrzebowanie na innowacyjne zajęcia rozwĹjające takie

kompetencje jak:

o kompetencje infonnatyczne (programowanie, robotyka);

. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

. porozumiewanie się w językach obcych z wkorzystaniem narzędzi TIK,

multimedialnych progľamów do nauki języka, for społecznościowych i dostępnych

komunikatorów (kontakty z rówieśnikami zę szkőł europejskich);

o umiejętnoŚć uczenia się;

. pľzedsiębiorczośó i kľeaĘwnośó.
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Ro dzaj e specj a lnych p otľzeb edukacyj nych uczniów

W szkole uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikĄących z:

o zaburzeń ľozwojowyclr, obniżonyclr możliwości intelektualnych, wad wymowy;

. niępełnosprawności;

o niedostosowania społecznego albo zagtożenia niedostosowaniem społecznyn;

. specyÍicznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeh edukacyjnych;

. szczęgőlnych uzdolnień;

o zaniedbań śľodowiskowych związanych z syfiacja bytową ucznia i jego ľodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

Zapotľzebowanie uczniów w zakĺesie ľozwijania ich kompetencji informatycznych:

. funkcjonowanie w szkole kół informatycznych;

. nauka programowania (nie tylko w Scľatch);

. zajęcia rozwijające zainteľesowania uczniów ľobotyką i informatyką;

o spfawny i w miarę nowoczesny sprzęt komputeľowy wtaz z aktualn}łn

oprogľamowaniem;

. bezpięcznę i odpowiedzialnę korzystanie z nowoczesnych technologii i zasobów

siecíowych;

. programy komputerowe do pracy zuczniami o specjalnych potľzebach edukacyjnyclr;

. zajęcia kompensujące deÍicyty rozwojowe i wyľównujące braki w wiadomościach

i umiejętnościach uczniów, na których wykorzystywane będą narzędziaTIK.

Foľma doľadztwa edukacyjnego w szkole oferowanęgo uczniom

W szkole pľowadzone jest doradztwo zawodowe przez doľadcę zawodowego, pedagoga

szkolnego oraz wychowawców klasowych. Doľadztwo ma następującą formę:

o dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej warsztaty grupowe (poziom dostosowany do

wieku np' pokaz Íilmów o rőżnych zawodach, pogadanki z pedagogiem, spotkania

,,Rodzic j ako Ekspeľt'')

. dla uczniów klas IV-Vil szkoły podstawowej warsztaty grupowe' doľadztwo

indywidualne, wyjścia đo zahJadőw pracy zĺajdujących się w ĺajb|iższej okolicy' ,,Żywa

biblioteka";

. dyżut specjalisty;

o wizytY przedstawicieli szkół średnich z ofeľtami szkół'
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o wyjazdy na Taľgi edukacyjne;

o analiza stľon intemetowych z ofertami szkół Śľednich.

Zapotľzebowanie na doposażenie szkoły:

o wymiana przestarzałego spľzętu komputerowego;

. wymiana laptopów przeznaczonych do uzytku przez nauczycieli;

. wymiana częścipľojektoľów multimedialnych;

. Zakup ekĺanu multimedialnego celem uatľakcyjnienia i zdynamizowania pľocesu

edukacyjnego;

. pomoce dydaktyczne umożliwiające naukę pľogramowania i ľozwijanie zainteľesowań

uczniów;

. aktualne oprogľamowanie do pľacowni komputeľowych;

o pomoce naukowe potľzebne do pľowadzenia zajęć z robotyki;

. dostęp do platformy e-learningowej;

o wyposażenie pľacowni przyľodniczej w cyfľowe laboratoľium;

. pomoce dydaktyczne do nauki matematýi, języka angielskiego i pľzedmiotów

przyľodnic zy ch pt zeznaczony ch dla uczniów klas I -III ;

. opľogľamowanie wspierające naukę przedmiotów przyľodniczych, matematyki i języka

angielskiego;

. dostgP do e-booków zrőŻnych przedmiotów;

. oprogramowanie komputerowe do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach

edukacyjnych;

. inne pomoce dydaktyczne i urządzenia TIK związane z prowadzeniem zajęć:

pozalekcyjnych, któľe sprawią, że zajęcia te będą unikatowe i rozbudzą potencjał

umysłowy uczniów.

Zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencii zawodowych kadry pedasogicznej:

W szkole potrzebnejest pľzeszkolenie nauczycieli z następujących obszarów:

o wykoľzystanie nowych narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć: obowiązkowych

i pozalekcyjnych (praca w chmuľze, wykorzystanie platform eleaľningowych,

ankietowanie i testowanie, tworzenie interaktywnych mateľiałów dydaktycznych w sieci'

wykorzystanie telefonów komóľkowych uczniów do pľzeprowadzania quizów i testów,

dydaktycznych serwisów internetowych iĘ.);
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. pľogľamowanie dlaĺauczycieli klas I-III;

. łrykorzystanie w na:uczaniu e-podľęczników i ę-materiałów dydaktycznych znajdujących

się w sieci stwoľzonych dzięki środkom EFS;

. aktywne uczenie języka obcego Za pomocą ĺarzędzi TIK oľaz technik pamięciowych;

o łvykorzystanie TIK w pľacy z uczniami o specjalnych potľzebach edukacyjnych, w tym

do rozpoznawaĺia ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych;

. bezpieczeństwo w sieci oÍaz stosowanie pľaw autoľskich do tľeŚci edukacyjnych

dostępnych w Internecie;

. nauczanie przedmiotów matematyczno-ptzyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu.

Zapotrzebowanie ľodziców dotyczące ofertv szkoły:

o prowadzenie zajęó z robotyki i pľogramowania;

. przeprowadzanię różnych doŚwiadczeń naukowych w ľamachkőł zainteresowań;

. rozwljanie kornpetencji językowych z języka angielskiego i niemieckiego;

. funkcjonowanie koła matem atycznego wspieľającego ciekawość u uczniów zdolnych oraz

wyrównującego braki w wiadomościach i umiejętnościach, na których wykoľzysýwane

będą naľzędzia TIK.

7. WNIOASKI Z DIAGNOZY

1' Z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z ostatniego roku oraz egzaminów

gimnaĄa|nych z trzech ostatnich lat wpika, że uczniowie najniższe wyniki osiągają

z matematyki i pľzedmiotów przyrodníczych' Uczniowie mają pľoblemy z zadaniami

sprawdzającymi zdolnośó ľozumowania i umiejętnośó uzasadniania, wykoľzystania

wiedzy w praktyce, twoľzenie stľategii rozwiązywania zadah oÍaz koľzystania

z informacji.

2. Szkoła proponuje uczniom baľdzo bogatą ofertę zajęć, poza|ekcyjnych, jednak uczniowie

zgłaszają zapotrzebowanie na zajęcia rczwijające kompetencje infoľmaĘczne,

matematyc Zne, przyrodnicze, językowe oľaz naukę progľamowania i ľobotyki.

3. W szkole pľowadzone jest doradztwo zawodowe w wystarczającym zakresie.

4' Uczniowie zainteľesowani są rozwijaniem swoich umiejętności w obszarze

programowania i ľobotyki.
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5.

6.

W zakľesie rozwljania kompetencji infomatyczĺych oľaz pľowadzenia zajęć potľzeby

uczniów i nauczycieli są zbieżne.

Kadľa pedagogiczna szkoły posiada wysokie kwalifikacje i jest zaangażowana

w doskonalęnie zawodowe i samodoskorralenie. Nauczyciele zgłosili jednak

zapoftzebowanie na doskonalenię w zakresie wykotzystania nowych narzędzi TIK

w nauczaniu i w pracy z uczniami o rőżnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto

nauczyciele informatyki i zajęć, komputeľowych zainteľesowani są doskonaleniem

w zakľesie programowania i robotyki' Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

i matematyki chcieliby rozwinąć swoje kompetencje w zakresie nauczania opartego na e-

learningu' Natomiast nauczycielejęzyków obcych dążą do aktywnego nauczania języka

ob c e go Za p omocą nar zędzi TIK or az pľo gramów mul timedi alnych.

Baza sprzętowa szkoły wymaga odŚwíeżenia i doposażenia:

r pľzestarzały sprzęt spľawia, że zaintercsowanie uczniów infoľmatyką jest bardzo

małe;

o obecny stan wyposażenia znacznie utrudnia i ogranicza możliwości

przeprowadzania zajęć, z wykorzysýwaniem nowoczesnych technologii

w większości pľowadzonych przedmiotów;

. obecny spľzęt komputeľowy i oprogľamowanie uniemożliwia realizację podstawy

programowej z informatyki.

8' Bľak nowoczesnego opľogramowania ogranicza innowacyjną działalność szkoły

w zakľesie ĺauczania przedmiotów matematy czno -pÍzyľodniczych.

8. WSPARCIE KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI

KLUCZOWYCH _ REKOMENDACJE

8.ĺ'. Cele wsparcia

o Wzrost kompetencji uczniów z przedmiotów pľzyrodniczych i matematycznych oraz

języka angielskiego;

o Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów;

o Polępszenie wyników uzyskiwanych przezuczniów w egzaminach zewnętrznych;

. Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez zrőżnicowanie metod i foľm pracy;

. wspaľcie uczniów w,,mądrym'' wykorzysĘwaniu narzędzi informatyc zny ch;

. Podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia poprzez poszerzenie

umiej ętności cyfrowych nauczycieli;

7.
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. Poznawanie nowych metod i narzędzi dla edukacji związanych z rozwojem technologii

in foľmacyj no _ ko mu n i k acy jny ch;

o Podniesienie atrakcyjności procesu nauczania i uczenia się poprzez zastosowanie

nowoczesnych technologii, w tym samym podniesienie motywacji uczniów do nauki;

o Podniesięnie poziomu atľakcyjności procesu nauczania poprzez wykoľzystywanie

komputerowych programów edukacyjnych, lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu,

prezentacji komputerowych, aplikacji internetowych i innych naruędzi TIK itp.;

o Dostosowanie bazy szkoły do wyzwah nowoczesnego procesu dydaktycznego,

szczegolnie w zakľesie TIK, matematyki, przedmiotów pľzyrodniczychi języka obcego;

o Przeciwdziałanię wypaleniu zawodowemu nauczycieli (szkolenia, kontakt z nowymi

formami edukacji);

r Poznawanie możliwości wykorzystania zasobów internetowych w nauczaniu;

o Stosowanie innowacyjnych i nowatorskich metod i form pracy dydaktycznej;

o Zdobycie wiedzy i umiejętności ptzez nauczycieli przedmiotów matematycznych

i przyrodniczych w zakĺesie pľowadzenia zajęć, metodą eksperymentu, wykoľzystania

wiedzy w pľaktyce, pľojektu pľoblemowego;

o Poszerzanie zasobu propozycji edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach i zajęciach

pozalekcyjnych.

8.2. Środki do ľealizacj i założonych celów - zakľes wspaľcĺa

r Unowocześnienie spľzętu komputeľowe+o oraz doposażenie szkoły w narzędzia TIK

i oprogľamowanie komputerowe;

o Doposażenie klasopracowni przyrodniczych w nowoczesne pomoce dydaktyczne

i oprogramowanie;

. Doposażenię szkoły w pomoce dydaktyczne i spľzęt oraz oprogľamowanie TIK do

wspomagania rozwoj u uczniów ze specyÍic znymi potrzebami edukacyj nymi ;

o Szkolenie nauczycieli w zakresie podnoszenia ich umiejętności stosowania nowych

możliwości TIK (np. zastosowanie platformy elearningowej w nauczaniu, wykorzystanie

aplikacji na telefony komórkowe uczniów w celu uatľakcyjnienia procesu nauczania);

o Szkolenie nauczycieli informatyki i zajęć, komputerowych w zakresie programowania

i robotyki;

o Szkolenie nauczycieli w zakľesie rozwijania aktywności twfuczej i umiejętności

poznawczych uczniów z wykoľzystaniem TIK;
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. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, indpvidualnych i grupowych

z zasto sowaniem nowocze snych p omo cy dyd aktyc zny ch i nar zędzi TIK;

o Motywowanie nauczycieli do wdrażania w szkole innowacyjnych i nowatorskich

pomysłów irozwiązah;

. Podejmowanie pÍzez nauczycieli działafi w zakľesie rozbudzania pľzedsiębioľczości

i kľeatywno ści uczniów ot az t ozbudzania ich zainteľe s ow an poznaw czy ch;'

. Oľganizacja zajęć, dydaktyczno-wyrównawczych, ľozwijających i kompensacyjnych

sfu żących wspieľaniu uczniów ;

o Zwiększenie liczby kół infoľmatycznych, matematycznych oraz zajęć z pľogľamowania

i ľobotyki;

. Realizacja w klasach zajęć: o innowacyjnych rozwiązaniach metodycznych,

pľo gramowych i organ ízacy jny ch;

o or 9anizacja kőł zainteresow ań, w arcztatów, laboratoriów i konsultacj i dla uczniów;

l Pľoponowanie uczniom ciekawych foľm pľowadzenia kół przedmiotoÝvych i kół

zainteresowań;

o organizowanie zajęć, terenowych i waľsztatowych poza teľenem szkoły oraz vĺyjazdőw

naukowych;

o Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzg|ędnieniem

bezpieczeŕlstwa w cybelprzestrzeni i wynikających ztego týułu zagrożeń;

. Wykorzystanie narzędzi TIK do współpracy rĺiędzy szkołami z teľenu Miasta i Gminy

Morawica.

8.3 Docelowa gľupa wspaľcia

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach planowanych działań powinni byó:

o uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;

o uczniowie klas IV-VIII szkoý podstawowej;

. nauczyciele wszystkich przedmiotów w zakľesie podnoszenia kwalif,lkacji

w wykoľzystaniu narzędzi TIK do celów edukacyjnych;

. nauczyciele informatyki i zajęó komputerowych w zakľęsie programowania i robotyki.
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