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Kuratorium OŚwiaty w Bydgoszczy

Wynik ewaluacji
Obszary badawcze umozliwiające opisanie działań szkoły w zakresie wymagań

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Poziom podstawowy

l

Działania szkoły lub placówki zapewniają słuchaczom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Zasady postępowania iwspółzycia w szkole lub placówce sąuzgodnione iprzestrzegane przezsłuchaczy,
pracowników szkoły, a relacje między wszystkimi członkami społecznoŚci szkolnej są oparte na

€

wzajemnym szacunku i zaufaniu.

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

lub placówki.

obejmujące całą społecznoŚĆ szkoły

€

Szkoła/placówka spełnia wymaganie na poziornie podstawowym
Poziom wysoki
W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wzmacniające o9ólnie przyjęte normy oraz
modyfikuje je w razie potrzeb.
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W modyfikacjach biorą udział słuchacze.

ś

Szkoła lub placówka wspomaga rozwói uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
Poziom podstawowy
W szkole lub placówce rozpoznaje się mozliwości psychofizyczne ipotrzeby rozwojowe, sposoby uczenia

ć

się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i specjalistyczne
organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb kazdego słuchacza.

€

Szkoła/placówka spełnia wymaganie na poziomie podstawowym
Poziom wysoki
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w

odniesieniu do każdego słuchacza.

€

W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

€
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Wnioski
1. Działania szkoły zapewniają wszystkim słuchaczom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
2. Obowiązujące w szkole zasady są przestrzegane przez słuchaczy nauczycieli i pracowników.
3, Szkoła organizuje szereg działań antydyskryminacyjnych,

4,

W placówce widoczna

jest

w które włączona jest cała jej społeczność.

indywidualłzacja procesu edukacyjnego uwzględniająca sytuację kazdego

słuchacza, który otrzymuje wsparcie adekwatnie do swoich potrzeb,
5. Nauczyciele wspierająsłuchaczy w edukacji orazwdrażająich do procesu uczenia się.
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