RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu

Sieradz, czerwiec 2018 r.

Obszar ewaluacji:
Wymaganie: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

Cel ewaluacji: Sprawdzenie, czy w placówce planuje się i organizuje pracę w sposób
sprzyjający osiąganiu celów placówki w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i rewalidacji.
Charakterystyka wymagania: Planowanie i organizacja działań odpowiednio do rodzaju
placówki: terapeutycznych, rewalidacyjnych, w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej, służy rozwojowi wychowanków.
Przedmiot ewaluacji: Planowanie, organizacja, realizacja pomocy psychologicznopedagogicznej i rewalidacji na poziomie szkoły podstawowej.
Próba badawcza: rodzice uczniów, nauczyciele, specjaliści, dyrektor
Kryteria:

1.
2.
3.
4.
5.

Skuteczność działań placówki.
Użyteczność.
Zgodność z przepisami prawa.
Indywidualizacja oddziaływań.
Powszechność, dostępność.

Metody, narzędzia badawcze:
Ankieta dla nauczycieli, specjalistów, rodziców, wywiad z dyrektorem, analiza
dokumentacji
szkolnej:
dokumentacja
udzielania
pomocy
psychologiczno
pedagogicznej, dokumentacja prowadzona przez nauczycieli rewalidacji, IPETy,
orzeczenia do kształcenia specjalnego, przepisy prawa.
Odpowiedzialny:
 zespół ewaluacyjny, nauczyciele, dyrekcja
Harmonogram:
 zgodnie z harmonogramem - załącznik

Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w roku szkolnym 2017/2018.
Podstawa prawna przeprowadzenia ewaluacji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz.1611).
Ewaluację przeprowadził zespół w składzie: opracowanie ankiet, materiału z ankiet,
harmonogramu, planu ewaluacji, przeprowadzenie badania : Judyta Garnowska-Flanek,
Bogusława Paś-Sobczak, Aleksandra Cwynar, Aneta Bąk-Pierzakowska, Katarzyna DawidJędrysiak, Lilianna Krystkiewicz. Raport opracowały: Katarzyna Dawid-Jędrysiak, Lilianna
Krystkiewicz. Zespół zapoznał się z przedmiotem ewaluacji, podstawami prawnymi, kryteriami
przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Opracowano plan i harmonogram ewaluacji
w placówce, dobrano metody i próby badawcze, stworzono narzędzia badawcze. Badaniem
ankietowym objęto rodziców, nauczycieli, specjalistów. W trakcie badań (ewaluacji)
zastosowano zasadę triangulacji danych, zebrano informacje pochodzące z różnych źródeł: od
dyrektora szkoły, z ankiet, na podstawie analizy dokumentacji szkolnej. Zróżnicowanie źródeł
danych pozwoliło na zebranie wyników o dużej wiarygodności. Na podstawie zebranych
danych sporządzono raport.
Przedmiot ewaluacji : Planowanie, organizacja, realizacja pomocy psychologicznopedagogicznej i rewalidacji na poziomie szkoły podstawowej.

Cel ewaluacji w wyżej wymienionym zakresie to: Sprawdzenie, czy w placówce planuje się
i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki w zakresie pomocy
psychologiczno- pedagogicznej i rewalidacji.
Kryterium badawcze: (jakość w obszarze) była:
 trafność - bada czy dobrze zostały zidentyfikowane potrzeby danej grupy docelowej i czy
planowane działania rzeczywiście mogą zaspokoić te potrzeby;
 użyteczność – bada na ile realizowane działania zaspokajają rzeczywiste potrzeby,
rozwiązują problemy;
 skuteczność - bada stopień osiągnięcia zamierzonych celów, wpływ czynników
zewnętrznych, odpowiednio dobrane metody i narzędzia do realizacji działań;
 wydajność - bada stopień osiągniętych rezultatów;
 powszechność – badania są prowadzone wśród rodziców i nauczycieli;
 dostępność; atrakcyjność.
Wyniki ewaluacji
Pytania kluczowe:
1.Czy nauczyciele znają przepisy prawa dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i
rewalidacji?
2.Czy są świadomi rozdzielności tych dwóch form zajęć dla uczniów?

3.Czy pracują zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i przepisach prawa?
4.Czy rodzice zostali zapoznani z ofertą zajęć w placówce?
5.Czy rodzice zostali zapoznani i czy mieli wpływ na tworzenie dokumentacji ich dziecka?
Zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze: ankieta dla nauczycieli,
specjalistów, rodziców, wywiad z dyrektorem, analiza dokumentacji szkolnej: dokumentacja
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dokumentacja prowadzona przez
nauczycieli rewalidacji, IPETy, orzeczenia do kształcenia specjalnego, przepisy prawa.
Z przeprowadzonego wywiadu i analizy szkolnej dokumentacji tj. wykazu rodzajów zajęć,
protokołów zebrań zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zespołu przedmiotowego
kształcenia zintegrowanego, dzienników zajęć, listy potrzeb uczniów w zakresie ppp
i rewalidacji, opracowanych narzędzi tj. karty pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
WOPFU, karty wywiadu z rodzicami wynika, że:
 w ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w ilości 116 godzin w ciągu
tygodnia, między innymi w formie zajęć :
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- korekcji wad wymowy,
- korekcji wad postawy,

- socjoterapeutycznych,
- zajęć z wykorzystaniem alternatywnych form komunikacji,
- EEG Biofeedback i AVS;
-terapii karmienia;
- oraz innych o charakterze terapeutycznym wynikających z potrzeb uczniów;
 w placówce prowadzone są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5 godzin w tygodniu, w formie zajęć :
- surdopedagogicznych,
- logopedycznych,
-rozwijających kompetencje społeczne,
- orientacja przestrzenna,
Ponadto w ramach swojego etatu
psycholodzy, pedagog i logopeda.

pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizują

 prowadzone są dzienniki zajęć, opracowane są programy dla uczniów,

 w bieżącym roku szkolnym odbyło się 9 zebrań zespołu kształcenia zintegrowanego
oraz 7 zebrań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, raz w tygodniu
odbywały się zebrania zebrań zespołu psycholog-pedagog-logopeda, na spotkaniach
tych m.in. zapoznano członków zespołu ze zmianami dot. tworzenia IPET, WOPFU,
nastąpiła analiza potrzeb uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
postępów uczniów w nauce, analiza zachowania, praca nad kartą zachowań
uczniów, ewaluacja IPET, omawiano zachowania wybranych uczniów, analizowano
dokumentację i opinie w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów.
 każdy uczeń posiada kartę pomocy psychologiczno- pedagogicznej załączoną do
teczki wychowawcy;
 na podstawie wywiadów stwierdzono również, że brakuje pomieszczeń do realizacji
zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
Uczestnicy badań ankietowych: nauczyciele/specjaliści, rodzice.
Próba badawcza została dobrana zgodnie z zasadami metodologii badań.
Badaniem ankietowym objęto 8 nauczycieli/specjalistów.
Ankieta przeprowadzona została wśród nauczycieli szkoły podstawowej i specjalistów
i dotyczyła planowania i organizacji pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji na poziomie szkoły
podstawowej.
Ankieta zawierała 20 pytań.
1. Proszę wymienić na podstawie jakich dokumentów i przepisów organizowana i udzielana
jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce.
2. Czy w zespole klasowym, w którym jest Pan/Pani wychowawcą, udzielana jest pomoc
psychologiczno- pedagogiczna ?
Jeżeli TAK to jakimi formami pomocy i rodzajami zajęć objęci są uczniowie?
Jeżeli NIE to dlaczego?
3. Z czyjej inicjatywy nastąpiła ta pomoc?
4. Czy wie Pani/Pan do kogo się zgłosić w sytuacji potrzeby zorganizowana zajęć w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia?
Jeżeli TAK wymień do kogo.
5. W jaki sposób monitoruje Pan/Pani realizację zajęć w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej?
6. Czy informuje Pani/Pan uczniów o formach pomocy udzielanych w szkole?
Jeżeli NIE to dlaczego?
7. Czy informuje Pani/Pan rodziców o formach pomocy udzielanych w szkole?
Jeżeli NIE to dlaczego?
8. Czy informuje Pan/Pani rodziców o terminach zebrań zespołu pomocy psychologicznopedagogicznej, na których dokonywana jest ewaluacja IPET-u?
Jeżeli NIE to dlaczego?

9. Czy na bieżąco zapoznaje się i aktualizuje Pani/Pan dokumentację, w tym orzeczenia
uczniów, z którym Pani/Pan pracuje ?
Jeżeli NIE to dlaczego?
10.
Jak w pracy wykorzystuje Pani/Pan zalecenia Poradni?
11.
W tworzeniu jakich dokumentów je Pani/Pan uwzględnia?
12.
Z jakimi instytucjami współpracuje Pani/Pan podczas udzielania pomocy
psychologiczno- pedagogicznej?
13.
Czy w placówce jest osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Jeżeli Tak, to wymień kto to jest.
Jeżeli NIE to czy taka osoba powinna być wyznaczona.
Kto Pani/Pana zdaniem to powinien być.
14.
Czy pani/Pana zdaniem udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w placówce jest monitorowane?
Jeżeli tak to w jaki sposób?
Przez kogo?
15.
Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę
dokształcenia się w zakresie prawidłowego
rozumienia treści zaleceń zawartych w orzeczeniach w związku z nowymi przepisami
prawa?
16.
Co Pana/Pani zdaniem należałoby usprawnić w pracy zespołów ds. udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w organizowaniu i planowaniu udzielania
pomocy w placówce?
17.
Proszę wymienić na podstawie jakich
przepisów odbywa się realizacja zajęć
rewalidacyjnych w placówce?

18.
Czy w Pani/Pana zespole klasowym wszyscy uczniowie objęci są
zajęciami
rewalidacyjnymi?
Jeżeli nie to dlaczego?
19.
Czy zajęcia organizowane są i prowadzone są zgodnie z zaleceniami ujętymi
w orzeczeniu?
Jeżeli nie to dlaczego?
20.
Wnioski i sugestie dotyczące organizowania i realizacji
zajęć rewalidacyjnych
w placówce.
Wyniki ankiety dla nauczycieli/specjalistów przedstawiają się następująco:
1. Proszę wymienić na podstawie jakich dokumentów i przepisów organizowana i udzielana
jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce.
□
□
□
□
□

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 5;
ustawa/rozporządzenie o PPP – 2;
IPET – 2;
rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psych.-ped.- 1;
WOPFU -1;

2. Czy w zespole klasowym, w którym jest Pan/Pani wychowawcą, udzielana jest pomoc
psychologiczno- pedagogiczna ?
□ tak - 8;
□ nie - 0;

Jeżeli TAK to jakimi formami pomocy i rodzajami zajęć objęci są uczniowie?
Formy pomocy:
□ zajęcia z psychologiem i logopedą -1;
□ rozmowa z rodzicami w obecności psychologa – 5;

□ zajęcia specjalistyczne -1;
□ brak odpowiedzi -1;

Rodzaje zajęć:
□ zajęcia rewalidacyjne -5;
□ zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 2;
□ zajęcia logopedyczne – 2;

3.

Z czyjej inicjatywy nastąpiła ta pomoc?
□ wychowawcy - 6;
□ specjalistów – 1;
□ brak odpowiedzi - 1;

4. Czy wie Pan/Pani do kogo się zgłosić w sytuacji potrzeby zorganizowana zajęć w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia?
□ tak - 8;
□ nie - 0;

Jeżeli TAK wymień do kogo.
□ dyrektor szkoły - 5;
□ wychowawca - 1;
□ psycholog - 1;
□ logopeda - 1;
□ brak odpowiedzi - 1;

5. W jaki sposób monitoruje Pan/Pani realizację zajęć w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej?
□ karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 5;
□ wpisy w dzienniku - 2;
□ stały kontakt z osobami prowadzącymi - 1;
□ brak monitoringu - 1;

6.

Czy informuje Pani/Pan uczniów o formach pomocy udzielanych w szkole?
□ tak - 8;
□ nie - 0;

7.

Czy informuje Pani/Pan rodziców o formach pomocy udzielanych w szkole?
□ tak - 8;
□ nie - 0;

8. Czy informuje Pan/Pani rodziców o terminach zebrań zespołu pomocy psychologicznopedagogicznej, na których dokonywana jest ewaluacja IPET-u?
□ tak -7;
□ nie -1;

9. Czy na bieżąco zapoznaje się i aktualizuje Pani/Pan dokumentację, w tym orzeczenia
uczniów, z którym Pani/Pan pracuje ?
□ tak - 8;
□ nie - 0;

10. Jak w pracy wykorzystuje Pani/Pan zalecenia Poradni?
□ dostosowywanie do umiejętności uczniów – 5;
□ uwzględnianie przy tworzeniu dokumentacji (IPET-ów) – 3;

11. W tworzeniu jakich dokumentów je Pani/Pan uwzględnia?
□ IPET -8;
□ WOPFU – 6;
□ program zajęć rewalidacyjnych – 1;

12. Z jakimi instytucjami współpracuje Pani/Pan podczas udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej?
□ PPP - 1;
□ MOPS/GOPS- 5;
□ psycholog i pedagog - 1;
□ brak odpowiedzi - 1;

13. Czy w placówce jest osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
□ tak- 8;
□ nie - 0;

Jeżeli TAK, to wymień kto to jest.
□ psycholog - 7;
□ PPP - 1;

14. Czy Pani/Pana zdaniem udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce
jest monitorowane?
□ tak- 8;
□ nie - 0;

Jeżeli tak to w jaki sposób?
□ brak odpowiedzi - 7;
□ kontrola dokumentacji - 1;

Przez kogo?
□ dyrektora - 2;
□ PPP -1;
□ brak odpowiedzi - 5;

15. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę dokształcenia się w zakresie prawidłowego rozumienia
treści zaleceń zawartych w orzeczeniach w związku z nowymi przepisami prawa?
□ tak- 1;
□ nie - 7;

16. Co Pana/Pani zdaniem należałoby usprawnić w pracy zespołów ds. udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz w organizowaniu i planowaniu udzielania pomocy
w placówce?
□ większa koordynacja działań -1;
□ brak odpowiedzi - 7;

17. Proszę wymienić na podstawie
rewalidacyjnych w placówce?
□ prawo oświatowe - 8;

jakich

przepisów

odbywa

się

realizacja

zajęć

18. Czy w Pani/Pana
rewalidacyjnymi?
□ tak- 8;
□ nie - 0;

zespole

klasowym

wszyscy

uczniowie

objęci

są

zajęciami

19. Czy zajęcia organizowane są i prowadzone są zgodnie z zaleceniami ujętymi w orzeczeniu?
□ tak - 8 tj. 100 % wszystkich

ankietowanych;

□ nie - 0, tj. 100 % wszystkich ankietowanych;

20. Wnioski i sugestie dotyczące organizowania i realizacji zajęć rewalidacyjnych w placówce.
□ zajęcia rewalidacyjne z uczniami danej klasy mógłby prowadzić wychowawca klasy - 1;
□ brak odpowiedzi - 7;

Badaniem ankietowym objęto również 22 rodziców. Wyniki ankiety dla rodziców przedstawiają
się następująco:
1.Czy Państwo dziecko uczestniczy w zajęciach realizowanych
psychologiczno-pedagogicznej?
rozwijające kompetencje społeczne,-1
korekcja wad postawy-1
indywidualne zajęcia-1
zajęcia korekcyjno -kompensacyjne-1
korekcja wad wymowy-2
rewalidacja-1
psycholog-2
uczestniczy w pedagogicznych a w psychologicznych nie-1
rehabilitacyjne-1
brak odpowiedzi-15
nie wiem co napisać-1

w ramach pomocy

2.Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych?
lekcje korekcyjno-kompensacyjne- 1
indywidualizacja zajęć-2
zajęcia logopedyczne -2
gimnastyczne i korekcyjne-1
rehabilitacja -2
są to zajęcia dobrane do orzeczenia dziecka-1
poznawcze-1

psycholog-1
brak odpowiedzi-13
kreatywne-1
rewalidacyjne-1
nie wiem co napisać-1

3.Czy zostali Państwo poinformowani o formach pomocy udzielanych w szkole?
Tak 20 Nie 1
przez wychowawcę klasy -15
przez PANIĄ DYREKTOR-1
brak odpowiedzi-7
nie wiem co napisać-1

4.Czy uczestniczycie Państwo w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
zakresie ewaluacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Waszego dziecka?
Tak 13 Nie 7
mieszkam poza zasięgiem-1
podczas spotkań z wychowawcą-1
dziecko jest pierwszy rok w szkole-1
brak odpowiedzi-19
nie wiem co napisać-1

5.Czy zostali Państwo poinformowani o terminie zebrania takiego zespołu?
Tak 15 Nie 5
przez wychowawcę -9
brak odpowiedzi-12
nie-5
nie wiem co napisać-1

6.Czy zostali Państwo zapoznani z IPET-em Waszego dziecka?
Tak 18

Nie 2

brak odpowiedzi-2
Jeżeli tak to przez kogo?
przez wychowawcę klasy -11
nie wiem co napisać-1
brak odpowiedzi-2

przez wychowawcę klasy
brak odpowiedzi
nie wiem co napisać

7.Czy mieli Państwo wpływ na tworzenie IPET-u Państwa dziecka?
Tak 16 Nie 3

Jeżeli Tak to w jaki sposób
rozmowa z wychowawcą klasy -7
wypełnianie ankiet-1
mogliśmy zgłaszać uwagi, zwracałam uwagę co mnie niepokoi w zachowaniu dziecka-1
brak odpowiedzi-3
nie wiem co napisać -1

8. Prośba o wyrażenie opinii i sugestii na temat organizowania i realizacji zajęć z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w placówce
jest to pomocne dla mojego dziecka, resztę pytań nie rozumiem-1
nie wiemy co napisać-1
zajęcia dobrze zorganizowane-1
moje dziecko korzysta z psychologa już 2 razy w tygodniu-1
pozostanie bez zmian-1
jedno z drugim nie idzie w parze-1
-3
zajęcia są fajne-1
dobra współpraca w realizacji zajęć z pedagogiem i psychologiem-1
dziecko objęte 1 godziną dodatkowo-1
tak odpowiadają-1
brak odpowiedzi-9

Wnioski z ankiet dla nauczycieli:
 badani nauczyciele wiedzą na podstawie jakich dokumentów i przepisów organizowana
i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce;
 we wszystkich zespołach klasowych udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 nauczyciele wymienili jako najczęstszą formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej
rozmowę z rodzicami w obecności psychologa, co stanowi 62% wszystkich odpowiedzi;
 wśród rodzajów zajęć najczęściej wymieniają zajęcia rewalidacyjne- 56%;

 najczęściej udzielanie pomocy wynika z inicjatywy wychowawcy- 75%;
 100% badanych wie do kogo się zgłosić w sytuacji potrzeby zorganizowana zajęć
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia;
 najwięcej spośród respondentów w takiej sytuacji zgłosiłoby się do dyrektora placówki56%;
 respondenci monitorują realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w większości poprzez karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej -56%
 100% badanych informuje uczniów i rodziców o formach pomocy udzielanych w szkole;
 87% informuje rodziców o terminach zebrań zespołu pomocy
pedagogicznej, na których dokonywana jest ewaluacja IPET-u;

psychologiczno-

 100% nauczycieli na bieżąco zapoznaje się i aktualizuje dokumentację, w tym orzeczenia
uczniów, z którymi pracuje;
 narzędziem najczęściej wykorzystywanym do monitorowania realizacji zajęć z pomocy
jest Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 100% respondentów informuje uczniów i ich rodziców o formach pomocy udzielanych
w szkole;

 7 na 8 badanych informuje rodziców o terminach zebrań zespołu pomocy psychologicznopedagogicznej, na których dokonywana jest ewaluacja IPET-u?;
 100% badanych na bieżąco zapoznaje się i aktualizuje dokumentację, w tym orzeczenia
uczniów;
 62% ankietowanych wykorzystuje zalecenia poradni poprzez dostosowywanie do
umiejętności uczniów;
 Zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wykorzystują do opracowania IPET53% oraz WOPFU- 40%
 Większość badanych podczas udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
współpracuje z MOPS/GOPS- 61%
 100 % wie, że w placówce są osoby odpowiedzialne za koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, 87% osób badanych uważa, że jest to psycholog, który jest
odpowiedzialny za koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 100 % uważa że udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce jest
monitorowane, jednocześnie 87% nie odpowiada na pytanie w jaki sposób, i przez kogo63%;
 88% badanych nie odczuwa potrzeby dokształcenia się w zakresie prawidłowego
rozumienia treści zaleceń zawartych w orzeczeniach w związku z nowymi przepisami
prawa;
 88% badanych nie udziela odpowiedzi co należałoby usprawnić w pracy zespołów ds.
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w organizowaniu i planowaniu
udzielania pomocy w placówce;

 100 % respondentów uważa, że realizacja zajęć rewalidacyjnych w placówce odbywa się
na podstawie przepisów - prawo oświatowe;
 100 % odpowiedziało, że w zespole klasowym wszyscy uczniowie objęci są zajęciami
rewalidacyjnymi, zajęcia organizowane są i prowadzone są zgodnie z zaleceniami ujętymi
w orzeczeniu;
 większość nauczycieli- 88% nie ma wniosków i sugestii dotyczących organizowania
i realizacji zajęć rewalidacyjnych w placówce;

Mocne strony:
 W większości nauczyciele wiedzą na
podstawie jakich dokumentów i przepisów
organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce;
 Uczniowie wszystkich zespołów w szkole podstawowej objęci są zajęciami z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
 W placówce organizuje się zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 W szkole opracowano niezbędną dokumentację w celu monitorowania realizacji ww.
zajęć;
 Wszyscy wymieniają prawo oświatowe jako przepis prawa na podstawie, którego
odbywają się zajęcia rewalidacyjne w placówce;

Słabe strony:
 Wszyscy wymieniają prawo oświatowe jako przepis prawa na podstawie, którego
odbywają się zajęcia rewalidacyjne w placówce jednocześnie nie precyzując jakie jest to
rozporządzenie;
 Ponad połowa zbadanych nauczycieli zalicza zajęcia rewalidacyjne do zajęć
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 Niewielkie zaangażowanie nauczycieli w przekazanie informacji- wypełnienie ankiet;
Wnioski z ankiet dla rodziców:
 Rodzice wymienili zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
choć 60 % rodziców nie udzieliło odpowiedzi;
 Rodzice wymienili zajęcia rewalidacyjne, w jakich uczestniczy ich dziecko, choć 48%
badanych nie udzieliło odpowiedzi;
 O zajęciach zostali poinformowani w większości przez wychowawcę klasy- 63%;
 83% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie czy uczestniczą w pracach zespołu ds.
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie ewaluacji Indywidualnego Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego dziecka;
 O terminie zebrania takiego zespołu informuje wychowawca- 33%, choć większość
badanych nie udzieliła odpowiedzi- 44%;

 18 na 22 rodziców zostało zapoznanych z IPET-em ich dziecka;
 16 respondentów miało wpływ na tworzenie IPET-u dla ich dziecka, najczęściej poprzez
rozmowę z wychowawcą klasy – 7 odpowiedzi;
 13 na 22 zbadanych rodziców wyraziło swoją opinię na temat organizowania i realizacji
zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w placówce.
Mocne strony:
 Rodzice wiedzą, że na terenie placówki
psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjne;

zorganizowane

są

zajęcia

z

pomocy

Słabe strony:
 Kilkoro rodziców nie zostało zapoznanych z IPET-em ich dziecka i nie miało wpływu na
tworzenie tego dokumentu;

Rekomendacje:
 Systematycznie uświadamiać
rodziców o dokumentach- zapoznawać z tymi
dokumentami (IPET, WOPFU), zapoznawać z
przepisami prawa
regulującymi
organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć
rewalidacyjnych dla podniesienia ich wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym „ 11.(…) Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz
dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 i 9. Dyrektor
przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, a
w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba
kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, zawiadamia pisemnie, w sposób
przyjęty w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub
ośrodku, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania
zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 i 9;
2) programu.(..)”.
 Na przyszłość rekomendacja dla zespołu ewaluacyjnego odnośnie konstruowania
ankiety (prostszy język);

•
Szkolenie w zespole kształcenia zintegrowanego i pomocy psychologicznopedagogicznej z Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i PPP;
•
Zaadoptowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu ppp;
•
Przydział godzin zajęć zgodnie z zaleceniami PPP oraz wnikliwe analizowanie
zaleceń w orzeczeniach PPP przez wychowawców klas;
•
Powiadamianie o terminach spotkań zespołów przedmiotowych i ppp poprzez
e-maila;
•
Uaktualnienie składów zespołów przedmiotowych i ppp o wszystkie osoby pracujące
w danym roku szkolnym z określonymi dziećmi;
•
Opracowanie szkolnych procedur udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym wyznaczenie koordynatora tych działań, ustalenie zadań i odpowiedzialności.

Z raportem z ewaluacji wewnętrznej zapoznana została Rada Pedagogiczna Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na posiedzeniu w dniu 22.06.2018r.
Zespół ewaluacyjny

Załączniki
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
W tym roku szkolnym podczas ewaluacji wewnętrznej sprawdzamy, czy w placówce planuje się i organizuje pracę w
sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i rewalidacji na
poziomie szkoły podstawowej.
Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi.

1.Proszę wymienić na podstawie jakich dokumentów i przepisów organizowana i udzielana jest pomoc
psychologiczno- pedagogiczna w placówce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Czy w zespole klasowym, w którym jest Pan/Pani wychowawcą , udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna ?
TAK

NIE

Jeżeli TAK to jakimi formami pomocy i rodzajami zajęć objęci są uczniowie?
Formy pomocy: ..................................................................................................................................................
Rodzaje zajęć: ....................................................................................................................................................
Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Z czyjej inicjatywy nastąpiła ta pomoc?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Czy wie Pan/Pani do kogo się zgłosić w sytuacji potrzeby zorganizowana zajęć w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej dla ucznia?
TAK

NIE

Jeżeli TAK wymień do kogo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.W jaki sposób monitoruje Pan/Pani realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.Czy informuje Pani/Pan uczniów o formach pomocy udzielanych w szkole?
TAK

NIE

Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Czy informuje Pani/Pan rodziców o formach pomocy udzielanych w szkole?
TAK

NIE

Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.Czy informuje Pan/Pani rodziców o terminach zebrań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na których
dokonywana jest ewaluacja IPET-u?
TAK

NIE

Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.Czy na bieżąco zapoznaje się i aktualizuje Pani/Pan dokumentację, w tym orzeczenia uczniów, z którym
Pani/Pan pracuje ?
TAK

NIE

Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.Jak w pracy wykorzystuje Pani/Pan zalecenia Poradni?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.W tworzeniu jakich dokumentów je Pani/Pan uwzględnia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.Z jakimi instytucjami współpracuje Pani/Pan podczas udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Czy w placówce jest osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeżeli Tak, to wymień kto to jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeżeli NIE to czy taka osoba powinna być wyznaczona
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kto Pani/Pana zdaniem to powinien być
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.Czy Pani/Pana zdaniem udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce jest monitorowane?
TAK

NIE

Jeżeli tak to w jaki sposób?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przez kogo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę dokształcenia się w zakresie prawidłowego rozumienia treści zaleceń
zawartych w orzeczeniach w związku z nowymi przepisami prawa?
TAK

NIE

16.Co Pani/Pana zdaniem należałoby usprawnić w pracy zespołów ds. udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz w organizowaniu i planowaniu udzielania pomocy w placówce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17.Proszę wymienić na podstawie jakich przepisów odbywa się realizacja zajęć rewalidacyjnych w placówce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18.Czy w Pana/Pani zespole klasowym wszyscy uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi?
TAK

NIE

Jeżeli nie to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19.Czy zajęcia zorganizowane są i prowadzone są zgodnie z zaleceniami ujętymi w orzeczeniu?
TAK

NIE

Jeżeli nie to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20.Wnioski i sugestie dotyczące organizowania i realizacji zajęć rewalidacyjnych w placówce:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANKIETA DLA RODZICÓW
W tym roku szkolnym podczas ewaluacji wewnętrznej sprawdzamy, czy w placówce planuje się
i
organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i
rewalidacji na poziomie szkoły podstawowej.
Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi.

1.Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
TAK

NIE

Jeżeli Tak, to w jakich
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych?
TAK

NIE

Jeżeli Tak, to w jakich
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy zostali Państwo poinformowani o formach pomocy udzielanych w szkole?
TAK

NIE

Jeżeli TAK to przez kogo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Czy uczestniczycie Państwo w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie ewaluacji
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Waszego dziecka?
TAK

NIE

Jeżeli NIE to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Czy zostali Państwo poinformowani o terminie zebrania takiego zespołu?
TAK

NIE

Jeżeli TAK to przez kogo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W jaki sposób
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.Czy zostali Państwo zapoznani z IPET-em Waszego dziecka?
TAK

NIE

Jeżeli TAK to przez kogo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Czy mieli Państwo wpływ na tworzenie IPET-u Państwa dziecka?

TAK

NIE

Jeżeli TAK to w jaki sposób
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.Prośba o wyrażenie opinii i sugestii na temat organizowania i realizacji zajęć z pomocy psychologicznopedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w placówce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

