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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

2. Respektowane są normy społeczne.

3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej

funkcji.

4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

6. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 30-05-2014 - 04-06-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Wiesława Grabczyńska, Julitta Włodarczyk. Badaniem objęto 54 wychowanki (ankieta

i wywiad grupowy), 23 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć,

placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania placówki.

W raporcie zostały wykorzystane w formie wykresów wyniki badań ankietowych, do których opisów

zastosowano skrót:

• KADW – kwestionariusz ankiety dla wychowanków,

• KADR – kwestionariusz ankiety dla rodziców.
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Obraz placówki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz wnioskami z badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji

zewnętrznej w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu, realizowanej od 30. maja do 4. czerwca 2014 roku.

W prezentowanym raporcie znajdą Państwo najważniejsze informacje o bursie i jej pracy w zakresie wymagań

"Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki" oraz "Respektowane są normy

społeczne".

Bursa Szkolna nr 1 w Poznaniu to placówka z dużymi tradycjami. Funkcjonuje od czasów powojennych,

najpierw jako internat szkolny, a następnie od 1962 r. jako bursa. Jej celem jest zapewnienie młodzieży w niej

przebywającej nie tylko jak najlepszych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju osobowości, ale także

pełnej całodziennej opieki socjalnej i pedagogicznej. Bursa jest placówką kameralną, posiadającą specyficzny

klimat i rodzinną atmosferę, opartą na zaufaniu i poszanowaniu. Kronika Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu sięga

roku 1951, a jej absolwentki nierzadko są matkami obecnych mieszkanek. Atutem jest położenie bursy

w centrum miasta.

Do zadań placówki należy zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, wspieranie

rodziców w procesie wychowawczym oraz przygotowanie młodzieży do dorosłego życia w społeczeństwie

demokratycznym. Bursa jest placówką żeńską. Posiada swoją kuchnię, stołówkę, klubik, dużą bibliotekę z 7

stanowiskami komputerowymi, salkę fitness, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a od tego roku również

działający w całej placówce Internet bezprzewodowy.

Od kilku lat w Bursie Szkolnej nr 1 działa system wsparcia pedagogicznego dla rodziców, którego celem jest ich

wspomaganie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest coroczne przygotowanie referatów skierowanych

do rodziców wychowanek klas pierwszych na spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny. Ich tematyka

dotyczy istotnych problemów wychowawczych. W ramach realizacji drugiej części systemu przygotowywane są

dla rodziców ciekawe artykuły dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych nastolatków, które

następnie są im przesyłane listownie bądź mailowo. Ta forma współpracy z rodzicami owocuje poprawą

stosunków interpersonalnych między rodzicem a dzieckiem w tak trudnym okresie, jakim jest dojrzewanie,

a także zbliża rodziców z wychowawcami i powoduje większe wzajemne zaufanie w procesie wychowawczym.

Poprzez kształcenie i wychowanie placówka służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,

poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

Każda wychowanka ma zapewnione warunki niezbędne do jej rozwoju, w oparciu na zasadach solidarności,

demokracji i tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Najważniejsze jest dobro wychowanek i troska o ich zdrowie

oraz postawę moralną.

Bursa realizuje projekty edukacyjne, zajęcia warsztatowe (m.in. rozwijające umiejętności interpersonalne,

plastyczne), proponuje także różne imprezy integracyjne, w których biorą udział inne placówki. Bursa podpisała

umowę z Zakładem Podstaw Wychowania i Opieki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w zakresie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich, seminariów oraz narad związanych

z działalnością w zakresie opieki i wychowania. Współpracuje z sądem rejonowym oraz zespołem kuratorów

sądowych, dzięki temu organizuje wsparcie materialne dla podopiecznych z najuboższych rodzin. Od wielu lat

podejmowane są działania służące wdrażaniu wychowanek do wolontariatu i działalności charytatywnej, np.

poprzez organizowanie przedstawień oraz pomoc wolontariacką dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
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prowadzonego przez Siostry Serafitki.

Wszystko to przekłada się na duże zainteresowanie placówką zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do przeczytania całości raportu.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Bursa Szkolna nr 1
Patron

Typ placówki Bursa

Miejscowość Poznań

Ulica Krakowska

Numer 17

Kod pocztowy 61-889

Urząd pocztowy Poznań

Telefon 0618524079

Fax 0618531942

Www www.bursa1.poznan.pl

Regon 00025355700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Uczniowie, wychow., słuchacze 85

Oddziały 0

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14.17

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat Poznań

Gmina Poznań

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki B

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości wychowanków. (D)

Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane przy planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i
modyfikowaniu działań placówki. (D)

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe
wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. (D)

Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany. (D)

Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się
do rozwoju wychowanków i placówki. (B)

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pracują wspólnie z wychowankami nad
doskonaleniem podejmowanych działań. (B)

Placówka podejmuje innowacyjne działania w zakresie umożliwiania wychowankom rozwijania
zainteresowań i uzdolnień lub specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. (B)

Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce, z
uwzględnieniem ich potrzeb. Wnioski z tych analiz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy
placówki. (B)

Respektowane są normy społeczne B

Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. (D)

Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków,
wychowawców i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców. (D)

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane. (D)

Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb wychowanków i
sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań. (D)

Wychowankowie współpracują ze sobą. (D)

W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań (B)

Podejmowane działania zaspokajają potrzeby każdego wychowanka. (B)

Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i
relacjach społecznych. (B)

Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących zadań placówki. (B)
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Wnioski

1. Przyjęta koncepcja pracy jest adekwatna do potrzeb rozwojowych wychowanek, a realizowane działania

uwzględniają specyfikę placówki i są spójne z jej założeniami, są także przemyślane, analizowane

i realizowane wspólnie przez pracowników i wychowanki.

2. Czas spędzany przez wychowanki w bursie podlega analizie, a wnioski z prowadzonych badań

przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy bursy, zwłaszcza w zakresie rozwijania zainteresowań

młodzieży oraz organizacji coraz lepszych warunków do nauki.

3. Podejmowane przez pracowników działania wychowawcze, ukierunkowane są na zdiagnozowane

potrzeby wychowanek i stwarzają im możliwość udziału w zajęciach prospołecznych, proekologicznych

i artystycznych.

4. Nowoczesne metody i formy pracy aktywizują wychowanki, rozwijają ich zainteresowania, przyczyniają

się do rozbudzania wrażliwości i umożliwiają nabywanie nowych kompetencji.

5. Wychowanki czują się w bursie bezpiecznie, a podejmowane działania wychowawcze są spójne

i konsekwentnie stosowane.

6. Zasady funkcjonowania w placówce są znane, akceptowane i przestrzegane przez mieszkanki, ich

rodziców oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

7. Promowanie powszechnie akceptowanych norm współżycia społecznego i przykład dawany przez

wszystkich pracowników przekłada się na wysoki poziom kultury osobistej i poczucie

współodpowiedzialności za wzajemne relacje wśród wychowanek placówki.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

Poziom spełnienia wymagania: B

W Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu prowadzone są systematyczne diagnozy i analizy dotyczące

potrzeb i możliwości jej wychowanek. Placówka wykorzystuje ich wyniki do realizowania oraz

modyfikowania podejmowanych działań. Wpływają one na podniesienie efektywności pracy bursy.

Przyjęta koncepcja pracy jest adekwatna do potrzeb rozwojowych wychowanek i środowiska,

a realizowane działania są z nią spójne. Czas spędzany w placówce jest efektywnie wykorzystany

przez wychowanki i sprzyja osiąganiu celów stawianych przez  bursę. Wychowawczynie dbają

o przestrzeganie rozkładu dnia, który jest modyfikowany ze względu na obowiązki młodzieży

wynikające z  nauki w różnych typach szkół. Działania podejmowane przez placówkę są

przemyślane, analizowane i realizowane we współpracy z pracownikami i wychowankami oraz

przyczyniają się do rozwoju mieszkanek. Bursa rozwija u swoich wychowanek wiele umiejętności

przydatnych na kolejnym etapie nauki oraz w życiu społecznym i  zawodowym. Placówka podejmuje

działania nowatorskie, które umożliwiają rozwój zainteresowań i  uzdolnień młodzieży oraz

uwrażliwiają na potrzeby innych.

Obszar badania:  W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości

wychowanków. 

W Bursie nr 1 w Poznaniu prowadzona jest systemowa diagnoza i analiza potrzeb oraz możliwości

wychowanek.  Na podstawie odpowiedzi udzielonych w wywiadzie przez przedstawicieli rodziców, nauczycieli,

analizy dokumentów, a także dyrektora można stwierdzić, że rozpoznawanie potrzeb i możliwości wychowanek

odbywa się poprzez:

• analizę podań wypełnianych przy przyjęciu wychowanek do bursy;

• rozmowy z rodzicami;

• grupowe i  indywidualne rozmowy z wychowankami;

• prowadzenie obserwacji podczas codziennych zajęć;

• rozmowy z  pedagogami w szkołach, do których uczęszczają wychowanki.

Na początku roku szkolnego prowadzone są badania ankietowe wśród rodziców, a wychowanki wypełniają

„Kartę Wychowanki” dotyczącą sytuacji rodzinnej, materialnej, zainteresowań, stanu zdrowia, poczucia

bezpieczeństwa, pełnionych funkcji w szkole oraz oczekiwań związanych z prowadzonymi w bursie zajęciami. Po

każdych przeprowadzonych w placówce zajęciach młodzież wypełnia ankietę ewaluacyjną oceniającą dane
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zajęcia oraz ma możliwość podania własnych propozycji i  ewentualnych zmian. Wyniki powyższych diagnoz

analizowane są indywidualnie przez wychowawców, zespół wychowawczy, rozmowy z dyrektorem, a także

podczas rad pedagogicznych. Na systemowość podejmowanych działań wskazują odpowiedzi ankietowanych

wychowanek (46), które uznały, iż wychowawczynie najczęściej pytają o ich zainteresowania (39), co chciałyby

robić w placówce (32) oraz oferują pomoc (32). W mniejszym stopniu przedmiotem ich zainteresowania były

obawy wychowanek (14) oraz sposoby spędzania czasu wolnego w domu (14).

Obszar badania:  Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane przy planowaniu,

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań placówki.

Bursa wykorzystuje wyniki diagnoz i analiz potrzeb oraz możliwości wychowanek do realizowania

i modyfikowania swoich działań.  Zdaniem dyrektora, na ich podstawie planuje i modyfikuje się działania

wychowawcze, które przyczyniają się do rozwoju dziewcząt.

Z rozpoznania potrzeb i możliwości wychowanek wynikają wnioski dotyczące:

• uatrakcyjnienia i rozszerzenia oferty prowadzonych zajęć, warsztatów i spotkań; 

• podniesienia estetyki pomieszczeń; 

• zapewnienia pomocy specjalistów (psycholog); 

• zaopatrzenia bursy w sprzęt (lodówka, mikrofalówka oraz sportowy w salce fitness);

• uwzględnienia w jadłospisie propozycji potraw wskazanych przez wychowanki. 

Wszystkie sugestie rodziców, jak i wychowanek są szczegółowo analizowane i w zależności od możliwości

kadrowych i finansowych bursy wdrażane. Wychowawczynie podczas wywiadu podają, że na prośbę

wychowanek przeprowadzono (wolontariuszka MONAR) cykl zajęć profilaktycznych związanych z uzależnieniami

oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ zdiagnozowano, że dziewczęta nie

opanowały tej umiejętności w stopniu wystarczającym. Zdaniem dyrektora i wychowawczyń, wyniki

przeprowadzanych analiz w zakresie potrzeb i możliwości wychowanek wykorzystywane są do planowania

i modyfikowania planów pracy opiekuńczo-wychowawczej, co pozwoliło dokonać kilku zasadniczych zmian

w placówce, m.in: w związku z mniejszym zainteresowaniem zwiedzaniem zabytków Poznania, a chęcią

uczestnictwa w większej liczbie zajęć plastycznych, zakupiono specjalną maszynę do scrapbookingu (sztuka

ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi, ozdoba kartek, zaproszeń),

zorganizowano konkurs fotograficzny (ankiety młodzieży), na wniosek Samorządu Mieszkanek Bursy nawiązano

współpracę ze schroniskiem dla zwierząt i przeprowadzono akcję „Paczka dla zwierzaczka". Zmieniono zasady

oraz godziny wydawania posiłków i dostosowano je do potrzeb wychowanek (śniadania dla uczennic

z pływackiego gimnazjum o godz. 5:45, późniejsze obiady i kolacje dla wracających z zajęć w godzinach poza

regulaminowym czasem posiłków). Zmieniono sposób odnotowywania tzw. „zwrotów" posiłków. Od stycznia

bieżącego roku młodzież ma dostęp do bezprzewodowego połączenia internetowego wi-fi. Zarówno rodzice, jak

i wychowanki podczas wywiadów podają, że w trakcie pobytu w placówce mają one możliwość spędzania czasu

zgodnie z zainteresowaniami. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach artystycznych (decupage, wykonywanie

biżuterii, kart świątecznych), zajęciach profilaktycznych, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,

z osobami niepełnosprawnymi z domu opieki społecznej, w rywalizacji sportowej między bursami, pikniku

nad Wartą, w konkursie „Mamy talent”, projekcie „Wychowawczynie czytają wychowankom”. Udział

w poszczególnych zajęciach uzależniony jest od możliwości czasowych dziewcząt. 
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Obszar badania:  Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania

środowiska lokalnego.

 Do najistotniejszych założeń koncepcji pracy placówki dyrektor zalicza:

• podnoszenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej;

• inspirowanie wychowawców do systematycznego rozwoju osobowego i zawodowego;

• promocję bursy;

• współpracę ze środowiskiem lokalnym;

• poszukiwania nowych form współpracy z rodzicami w działalności opiekuńczo-wychowawczej;

• poprawę jakości pracy bursy poprzez jej wewnętrzne diagnozowanie;

• pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

• poprawę warunków działalności placówki (baza i wyposażenie).

W związku z powyższym bursa m.in.:

• jest środowiskiem wychowawczym wyposażającym wychowanki w zespół umiejętności przygotowujących

do pełnienia przyszłych ról w dorosłym życiu, opartym na życzliwości, wzajemnym szacunku i partnerstwie

przy zaangażowaniu wychowawców i wszystkich pracowników;

• wspomaga wychowanki w osiąganiu pełni w ich rozwoju poprzez: stworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery

nauki i współżycia, zachęcanie do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, wyrabianie odporności

psychicznej w celu pokonywania bieżących trudności życiowych;

• wyposaża wychowanki w umiejętności rozwiązywania problemów w dorosłym życiu poprzez: kształtowanie

uczucia empatii, pozytywnego stosunku do własnego zdrowia, rozwijanie samorządności, przeciwdziałanie

patologiom społecznym, przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w przyszłej własnej rodzinie,

propagowanie dziedzictwa kultury narodowej;

• nawiązuje szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, indywidualizuje formy pracy pedagogicznej,

propaguje ciekawe i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.

Według partnerów oferta placówki uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego (baza noclegowa, troska o osoby

niepełnosprawne, możliwość organizowania wystaw i wernisaży). Z informacji uzyskanych od dyrektora oraz

na podstawie obserwacji zajęć  można stwierdzić, że realizowane w placówce działania są spójne z przyjętą

koncepcją, potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami wychowanek i rodziców. Zdaniem mieszkanek, w bursie

panuje życzliwa atmosfera, większość z nich zna się, chociaż chodzą do różnych szkół. W bursie organizuje się

wiele działań charytatywnych, profilaktycznych i plastycznych. Dziewczęta mogą prezentować swoje

umiejętności i pasje. Mają wyodrębnione dodatkowe miejsce do nauki (klub, biblioteka), mogą korzystać z salki

do ćwiczeń fitness, z czajników, żelazek, suszarek do bielizny. Wychowanki zadowolone są z lokalizacji placówki

w centrum miasta, lecz odczuwają brak boiska sportowego lub ogrodu. Rodzice zwracają uwagę na życzliwy

stosunek wychowawczyń i pracowników niepedagogicznych do ich dzieci, troskę o ich rozwój i bezpieczeństwo,

konsekwencję w przestrzeganiu przyjętych norm i  zasad. Na terenie bursy znajdują się bieżące informacje

na temat tego, co się w niej dzieje, umieszczone są regulaminy, przepisy BHP, zaznaczone drogi ewakuacyjne,

informacje o zajęciach proponowanych wychowankom. Na tablicy Samorządu Mieszkanek Bursy znajduje się

plan pracy na rok szkolny, informacje o działaniach podejmowanych w ramach "Klubu dobrego filmu", na temat

zbiórki nakrętek na pomoc dla chorej dziewczynki oraz prace plastyczne. Koncepcja placówki jest analizowana.

Z informacji uzyskanych od dyrektora i wychowawczyń wynika, że wszelkie analizy dokonywane są

na zebraniach rady pedagogicznej. Analiza koncepcji pracy przyczynia się do jej modyfikacji i wprowadzania

zmian wynikających z potrzeb bursy.
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Obszar badania:  Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie

wykorzystywany.

Czas spędzany przez wychowanki w placówce jest efektywnie wykorzystywany, a sposób jego

spędzania sprzyja osiąganiu celów placówki.  Zarówno mieszkanki, jaki ich rodzice twierdzą, że czas

pobytu w placówce jest dobrze wykorzystany, a młodzież ma możliwość uczestnictwa w zajęciach

artystycznych, warsztatowych, prelekcjach, projektach edukacyjnych, pogadankach, spotkaniach

z reprezentantami różnych zawodów. Zajęcia organizowane są dla całej społeczności lub dla osób

zainteresowanych tematem. Wychowawcy tworzą plany pracy, według których dostosowują poszczególne

zajęcia do liczby chętnych uczestników, a czas realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb młodzieży. Tematyka

zajęć zależy od rozpoznanych potrzeb wychowanków. Młodzież wie, że może zgłaszać inicjatywy odnośnie

swoich zainteresowań i rozwoju, z czego korzysta. Udział w zajęciach jest dobrowolny i w zależności

o możliwości czasowych uczestniczy w nich, zdaniem dyrektora i wychowanek ok. 20 do 50% mieszkanek.

Wychowanki mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki, dostęp do bezprzewodowego Internetu

i biblioteki. Z obserwacji zajęć oraz z danych zastanych wynika, że zarządzanie czasem zajęć odpowiada

możliwościom wszystkich wychowanek, a zajęcia prowadzone w placówce odbywają się zgodnie z rozkładem

dnia. Zajęcia programowe realizowane są we wczesnych godzinach wieczornych, gdy wychowanki są już

w bursie, aby każda miała możliwość uczestnictwa w nich.

Obszar badania:  Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i

wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju wychowanków i placówki. 

Podejmowane działania wynikające z wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych przyczyniają

się do rozwoju wychowanków i placówki. 

Zdaniem wychowawczyń i dyrektora placówki, do działań będących wynikiem badań wewnętrznych

lub zewnętrznych (badania ankietowe pozwalają poznawać potrzeby i oczekiwania wychowanek i rodziców

wobec bursy, ewaluacja wewnętrzna, ankieta ewaluacyjna wśród mieszkanek po każdych przeprowadzonych

zajęciach, obserwacje zajęć, ankiety samooceny wychowawczyń, wyniki badań zawarte w raporcie Eurostatu

i Europolu dotyczące zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi), które wychowawczynie wdrożyły w swojej pracy,

należą m.in.:

zwiększenie liczby i rodzajów zajęć plastycznych i artystycznych (decoupage, wykonywanie biżuterii);

• zakupienie maszyny do scrapbookingu (wykonywanie kartek świątecznych, ozdobnych papeterii, dekoracji

na różne okazje);

• organizowanie spotkań z plastykami w ramach współpracy z MDK nr 2 i wystawianie ich prac w placówce;

• zorganizowanie konkursu fotograficznego;

• przeprowadzenie zbiórki darów dla dzieci z rodzin wymagających pomocy;

• uwrażliwianie wychowanek na sprawy ekologii – „Bądź Eko”;

• wzmożenie kontroli nad bezpieczeństwem wychowanek wracających z domów do bursy;

• zwiększenie liczby spotkań i pogadanek dotyczących różnorodnych problemów życia codziennego

nawiązujących do Programu Profilaktyki m.in. szkodliwości palenia nikotyny, kultury słowa.

• zrealizowanie cyklu zajęć dotyczących uzależnień i szkodliwości używek;

• zrealizowanie zajęć o odpowiedzialności sprawców przemocy w sieci oraz ochronie ich ofiar;

• zorganizowanie warsztatów profilaktycznych "Niewolnictwo XXI wieku";
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• przeprowadzenie warsztatów „Metody i techniki skutecznego uczenia się" jako odpowiedź na potrzeby

wychowanek pierwszorocznych;

• zrealizowanie projektu edukacyjnego „Dobre maniery przełamują bariery";

• wyznaczanie pełnoletnich wychowanek do pomocy w razie nagłej ewakuacji (w porze nocnej);

• zmiana systemu powiadamiania o zagrożeniu (dzwonki na każdym piętrze);

• zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu.

Jako działania wynikające z wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego, które przyczyniają się do rozwoju

wychowanków i placówki dyrektor podaje m.in.:

• zmodernizowanie strony internetowej (zamieszczenie dodatkowych informacji na temat działalności placówki);

• zorganizowanie konkursu „Mamy talent" i zapraszanie do udziału wychowanków Bursy Szkolnej nr 2;

• przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dla młodzieży przez specjalistę od spraw bezpieczeństwa (zasady

bezpieczeństwa przeciwpożarowego);

• opracowanie notatki  dotyczącej podstawowych informacji o placówce i  i zasadach funkcjonowania bursy;

• umieszczenie w pokoju wychowawców „Książki skarg i wniosków", w której wychowanki oraz ich rodzice mogą

dokonywać imiennych wpisów;

• wznowienie w ramach preorientacji zawodowej cyklu spotkań „Poznajemy zawody”.

Podjęte przez placówkę działania przyczyniają się do rozwijania umiejętności przydatnych na kolejnym etapie

kształcenia oraz rynku pracy. Bursa przygotowuje wychowanki do życia w społeczeństwie, pełnienia określonych

ról społecznych np. pracownika, matki, żony. Wyposaża w umiejętności interpersonalne, takie jak:

nawiązywanie kontaktu z innymi, komunikacyjne, autoprezentacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, pracy

zespołowej, radzenia sobie ze stresem, kreowanie własnego wizerunku, prezentacji werbalnej i niewerbalnej,

pisania CV, podania, listu motywacyjnego. Doskonali umiejętności wyrażania własnych potrzeb, poglądów,

zainteresowań, preferowanych wartości, zdolności do samooceny i samokontroli. Poprzez udział w wolontariacie

uwrażliwia na potrzeby innych, cierpienie, samotność, kształtuje empatię i tolerancję.

Prowadzone działania wpływają na rozwój wychowanek i placówki, o czym świadczy m.in. dobra opinia na temat

bursy wśród wychowanek, rodziców i w środowisku.

Placówka zbiera informacje o losach swoich absolwentów, ale nie systemowo. Niektóre byłe wychowanki

utrzymują kontakt mailowy lub osobisty z bursą, odwiedzają ją, zdają relacje ze swoich osiągnięć. Studiując

na kierunkach pedagogicznych realizują w niej praktyki, a także wybierają Bursę Szkolną nr 1, jako miejsce

zakwaterowania dla swoich córek podejmujących naukę w Poznaniu.

Obszar badania:  Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pracują wspólnie z

wychowankami nad doskonaleniem podejmowanych działań.

Zdaniem dyrektora, wychowawczyń i pracowników niepedagogicznych, wszyscy pracownicy

placówki wspólnie z wychowankami pracują nad doskonaleniem podejmowanych działań i 

wspierają młodzież przy realizacji różnorodnych inicjatyw.  Uczestniczące w badaniu ankietowym

wychowanki wiedzą, do kogo mogą się zwrócić z pomysłem realizacji jakiegoś działania na terenie bursy

(Wykres. 1j) oraz podejmują działania, których są autorami (Wykres 2j). Młodzież zgłasza propozycje dotyczące

organizacji lub modyfikacji działań, których realizację sama koordynuje. Najczęściej są to działania, które mają

bezpośredni wpływ na ich warunki socjalne w bursie, rozwijające zainteresowania oraz zaspakajające potrzeby

kulturalne, np: wyposażenie bursy w  lodówkę i mikrofalówkę, zainstalowanie bezprzewodowego dostępu

do Internetu, wprowadzenie zmian w jadłospisie zgodnie z ich upodobaniami, wskazanie propozycji tematyki

zajęć i  warsztatów, przeprowadzenia różnych akcji wolontariackich np. zbiórka plastikowych nakrętek dla
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dziecka ze Szczecinka, zbiórka darów do schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Paczka dla zwierzaczka”.

Dyrektor podaje, że młodzież organizuje wieczerzę wigilijną, przygotowuje przedstawienia w domu opieki

społecznej (wychowanki same są autorkami przedstawienia), organizuje „Piknik nad Wartą”, w ramach

działalności Klubu Dobrego Filmu wspólnie z opiekunem klubu dobiera repertuar oraz uczestniczy w dyskusji.

Wychowanki przeprowadzają „Wybory najsympatyczniejszej mieszkanki”, pełnią dyżury stołówkowe

i łazienkowe. W bursie działa Samorząd Mieszkanek Bursy, który jest reprezentantem wszystkich wychowanek

i wyrazicielem potrzeb młodzieży oraz łącznikiem z wychowawcami. Na tablicy samorządu znajdują się nazwiska

wychowanek, które mogą pomóc innym z różnych przedmiotów, zdjęcia z wizyt w domu pomocy społecznej

i schronisku dla zwierząt, prezentowane są najzdolniejsze mieszkanki bursy, ciekawe informacje, np. „Fakty

i mity o marihuanie" (obserwacja placówki). Podczas wywiadu z wychowankami podają one, że wszystkie

zgłaszane propozycje (wskazane powyżej przez pracowników) są zazwyczaj realizowane z  ich udziałem i  przez

wszystkich pracowników bursy. Wychowawcy zbierają opinie dotyczące realizowanych działań poprzez

anonimową ankietę ewaluacyjną wypełnianą po każdych zajęciach, obserwacje oraz rozmowy z wychowankami.

Na tej podstawie formułowane i wdrażane są wnioski służące doskonaleniu podejmowanych działań. 

Wykres 1j Wykres 2j



Bursa Szkolna nr 1 15/28

      

Obszar badania:  Placówka podejmuje innowacyjne działania w zakresie umożliwiania

wychowankom rozwijania zainteresowań i uzdolnień lub specjalnej organizacji nauki, metod

pracy i wychowania.

W placówce są podejmowane nowatorskie działania mające na celu umożliwienie rozwoju

zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Z relacji dyrektora i wychowawców wynika, że w ciągu ostatnich

12 miesięcy wprowadzili w swojej pracy nowatorskie rozwiązania. Dotyczyły one metod pracy, komunikacji

z wychowankami i rodzicami oraz treści prowadzonych zajęć i  wykorzystania środków dydaktycznych:

• wdrożono wolontariat i podjęto działalność charytatywną (współpraca z działaczami Wielkopolskiej Sieci

Wolontariatu w celu propagowania idei wolontariatu wśród wychowanek, zbiórka darów „Paczka dla

zwierzaczka", świąteczna zbiórka darów pod choinkę dla ubogich rodzin, przedstawienia dla dzieci z DPS-u

Sióstr Serafitek  "Zimowe radości i smutki");

• realizowano zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania - projekt edukacyjny „Wychowawcy czytają

wychowankom" (celem jest nie tylko zachęcenie do sięgnięcia po ciekawą lekturę ale również aspekt

wychowawczy, wzmacnianie autorytetu i więzi między czytającą a słuchaczkami), międzybursowy konkurs

„Mamy Talent", konkurs ortograficzny, fotograficzny „Życie jest piękne";

• zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów („Poznajemy zawody") w ramach

preorientacji zawodowej;

• przeprowadzono warsztaty decoupage, ręcznie robionej biżuterii, kartek świątecznych metodą scrapbookingu,

• powołano „Galerię Młodych Talentów”;

• zrealizowano zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności i interpersonalne oraz profilaktyczne: „Warsztaty

kreatywnego myślenia", „Metody i techniki skutecznego uczenia się", „Techniki relaksacyjne z elementami

arteterapii”, „Osobisty marketing – sztuka autoprezentacji", „Bądź EKO", „Niewolnictwo XXI w. – zjawisko

handlu kobietami”, „Uzależnienia – problem mogący dotknąć każdego z nas”;

• przeprowadzono kampanię edukacyjną dotyczącą szkodliwości spożywania alkoholu przez nieletnich i kobiety

w ciąży (FAS) oraz zażywania środków psychoaktywnych;

• umieszczono materiały z realizowanych zajęć w dostępnym dla młodzieży folderze na monitorach

komputerowych w bibliotece;

• nawiązano kontakt z rodzicami wychowanków drogą elektroniczną, udoskonalono system wsparcia

pedagogicznego dla rodziców poprzez przesyłanie referatów drogą mailową.

Nowoczesne metody i formy pracy aktywizują wychowanki, rozwijają ich zainteresowania, przyczyniają się

do rozbudzania wrażliwości i umożliwiają nabywanie nowych kompetencji, czego nie oferują standardowe

zajęcia wychowawcze. Podejmowane działania integrują nie tylko wychowanki, ale również wszystkich

pracowników placówki, którzy włączają się w ich realizację.
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Obszar badania: Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez

wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb. Wnioski z tych analiz przyczyniają się

do podniesienia efektywności pracy placówki. 

W placówce analizuje się efektywność wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanki oraz

uwzględnia ich potrzeby. Skuteczność wdrażanych wniosków przyczynia się do podniesienia

efektywności pracy placówki.

Zdaniem dyrektora i wychowawczyń, w  placówce analizuje się efektywność czasu spędzanego przez

wychowanków. Służą temu:

• kontrola osiągnięć szkolnych w I i II półroczu;

• ankiety ewaluacyjne - ocena stopnia osiągnięcia zamierzonych celów (po każdych zajęciach, warsztatach,

imprezach);

• kontrola frekwencji (realizacji obowiązku szkolnego) poprzez częste obchody po pokojach wychowanek

w godzinach przedpołudniowych;

• kontakty z pedagogami szkolnymi i wychowawcami w sytuacji, gdy wychowanka przejawia jakiekolwiek

trudności szkolne;

• rozmowy indywidualne z wychowankami;

• zebrania z grupą;

• kontakty z rodzicami - wywiad na temat aktualnej sytuacji rodzinnej, ewentualnych źródeł przejawianych

problemów;

• Indywidualne Karty Wychowanek;

• codzienne obserwacje;

• sprawozdania z działalności opiekuńczo-wychowawczej za I półrocze i na koniec roku

szkolnego. Najważniejsze wnioski z analiz to:

• wyodrębnienie grupy wychowanek przejawiających trudności szkolne (niska motywacja do nauki) oraz

przejawiających problemy wychowawcze (zaburzenia depresyjne, niska samoocena, trudność w przystosowaniu

się do nowej sytuacji, trudności komunikacyjne);

• dobre średnie ocen szkolnych;

• duże zainteresowanie wychowanek zajęciami plastycznymi;

• chęć uczestnictwa wychowanek w zajęciach fotograficznych;

• potrzeba kontynuowania akcji charytatywnych;

• rezygnacja z wycieczek po Poznaniu w towarzystwie przewodnika, w których wychowanki niechętnie brały

udział.

Na podstawie analiz i wniosków podjęto następujące działania:

• zorganizowano możliwość prezentowania umiejętności i talentów wychowanek („Mamy talent” , wernisaże

prac plastycznych w stołówce oraz na korytarzach bursy);

• zwiększono liczbę zajęć plastycznych cieszących się dużym zainteresowaniem;

• zorganizowano konkurs fotograficzny;

• rozszerzono ofertę placówki o nowe zajęcia;

• zorganizowano pomoc koleżeńską w nauce dla wychowanek przejawiających trudności szkolne (poprawa ocen

z poszczególnych przedmiotów);

• przeprowadzano rozmowy motywujące z wychowankami (kontrola prac domowych i przygotowania się

do zajęć);

• po konsultacji z rodzicami i wychowankami nie wprowadzono godzin nauki własnej, z poszanowaniem dla
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indywidualnego zrozumienia sytuacji każdej wychowanki w placówce wyznaczono miejsca cichej nauki (Klub,

wolne pokoje), w których wychowanki mogą uczyć się w ciszy. 

Wszystkie działania wynikające z rekomendacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanek i na

bieżąco modyfikowane.



Bursa Szkolna nr 1 18/28

      

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne 

Poziom spełnienia wymagania: B

Dziewczęta przebywające w bursie czują się w niej bezpiecznie. Zasady funkcjonowania

i współżycia w placówce są znane, akceptowane i respektowane przez mieszkanki, ich rodziców

oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Promuje się zachowania zgodne

z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami współżycia społecznego oraz inicjatywy

prospołeczne i ekologiczne. Bursa posiada wypracowany system wychowawczy, który służy

konsekwentnemu oddziaływaniu wszystkich pracowników na zachowania wychowanek. Rodzice

i wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia

organizowane dla dziewcząt są dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań, co wynika

z przeprowadzanej oceny podejmowanych działań wychowawczych. Wychowanki mają możliwość

powszechnego uczestnictwa w proponowanych przedsięwzięciach, jak i wpływania na ich

ostateczny kształt. Mają również wpływ na funkcjonowanie bursy, w szczególności za

pośrednictwem przedstawicielek Samorządu Mieszkanek Bursy.

Obszar badania:  Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na

wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wychowanki powszechnie deklarują wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego.  Zdecydowana większość z nich uważa, że w bursie czują się bezpiecznie (Wykres 1j).

potwierdzają zaufanie do wychowawczyń, wskazując, że zwróciłyby się do nich o pomoc w przypadku

problemów z zachowaniem innych wychowanek (Wykres 2j). Według dziewcząt, w bursie nie zdarzają się

przypadki niszczenia cudzych rzeczy, wymuszeń, celowego wykluczenia z grupy, bójek i pobić oraz obrażania

poprzez telefon komórkowy lub Internet (Wykresy 3j, 4j, 7j – 10j). W niewielkim stopniu sygnalizowana jest

agresja słowna (Wykres 9j). Przedstawiciel organu prowadzącego oraz pracownicy niepedagogiczni stwierdzają,

że zgodnie z ich wiedzą, wychowanki czują się w bursie bezpiecznie, która zapewnia opiekę i zainteresowanie

wychowawców. Zgodnie z przepisami oraz na bieżąco prowadzane są przeglądy BHP oraz organizowane próbne

ewakuacje. Na każdym piętrze oraz przed wejściem do budynku zamontowany jest monitoring wizyjny. Bursa

jest zamykana, drzwi otwierane są na domofon, prowadzony jest „zeszyt wejść”. W ciągu roku organizowane są

spotkania prewencyjne z policjantkami i inspektorem bhp. W budynku założony jest system oddymiania,

a klatka schodowa została dostosowana do ewentualnej możliwości ewakuacji.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane

przez wychowanków, wychowawców i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.

Większość ankietowanych wychowanek (36/46) uważa, że nie mają wpływu na to, jakie zasady

zachowania obowiązują w bursie (Wykres 1j). Jednak ich przedstawicielki podczas wywiadu

wskazują, że rozmawiają z pracownikami o tych zasadach. Rodzice akceptują obowiązujące

w bursie normy i zasady zachowania oraz kształtowane wartości. Podobają im się wprowadzone zasady

bezpieczeństwa. Uważają, że regulamin jest dobry i nie ma potrzeby go zmieniać. Zadowoleni są np.

z ustalonych godzin powrotu swoich córek do bursy. Pracownicy niepedagogiczni i większość rodziców

(16/21) uważają, że mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w bursie , nieco ponad połowa

(13/21) wskazuje także wpływ na zasady obowiązujące w grupie. Według pracowników niepedagogicznych,

większość wychowanek zachowuje się odpowiednio – są uprzejme, grzeczne, mówią „dzień dobry”. Wymagane

jest utrzymywanie porządku i czystości, z czym niektóre dziewczęta mają kłopot. Obserwacje zajęć (4) i bursy

potwierdzają, że wychowanki odnoszą się do wychowawczyń i siebie z szacunkiem. Wychowawczynie i inni

pracownicy swoim zachowaniem kształtują odpowiednie postawy i odnoszą się do wychowanek z szacunkiem.

W bursie widać zachowania zgodne z przyjętymi normami, kulturę osobistą, życzliwość, zaufanie. Nie

zaobserwowano niepożądanych zachowań. Wychowawczynie  uważają, że wpływ dziewcząt na obowiązujące

w bursie normy jest duży, ponieważ uczestniczą one w realizowanych w placówce projektach, które służą

kształtowaniu kultury zachowania i pozytywnych nawyków (np. proekologicznych). 
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Wykres 1j

Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń

oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

W bursie podejmowane są działania mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań oraz służące

eliminowaniu niepożądanych . Według dyrektora i wychowawczyń, te pierwsze polegają na nagradzaniu

wychowanek poprzez np. nagrody rzeczowe, pochwały, listy do rodziców, dyplomy, stawianie za wzór

pozostałym. Inną formą nagrody jest „przyznawanie przywilejów”, w tym możliwość wyboru pokoju i jego

składu mieszkalnego w kolejnym roku szkolnym. Kształtowaniu pożądanych postaw służą też: codzienny

kontakt, rozmowy, dyskusje, kontakty z rodzicami i szkołą, w ten sposób buduje się świadomość, że bursa

z nimi współpracuje. W trakcie roku szkolnego prowadzone są w placówce różnego rodzaju zajęcia warsztatowe

i pogadanki dotyczące np. umiejętności interpersonalnych, szkodliwości palenia tytoniu, kultury słowa,

uwrażliwienia na potrzeby innych osób. czy kształtowania postaw twórczych. Realizowane są działania

charytatywne, np. akcja „Świąteczna zbiórka darów pod choinkę” dla ubogich rodzin pozostających

pod nadzorem kuratorów sądowych, zbiórka darów w ciągu roku szkolnego (pt: „Paczka dla zwierzaczka”)

realizowana przez młodzież pod kierunkiem wychowawczyń, coroczne przedstawienie dla dzieci z Domu Pomocy

Społecznej Sióstr Serafitek połączone z wolontariatem. Przeprowadzane są akcje służące kultywowaniu tradycji

i kształtowaniu postawy szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej. Ponadto, respondenci wskazują własny

przykład pozytywnych zachowań, redagowanie tematycznych gazetek (np. tolerancja, ekologia, ważne daty

i rocznice, nowości czytelnicze, wydarzenia kulturalne), egzekwowanie respektowania przez wychowanki

postanowień obowiązujących regulaminów i przepisów oraz kontrolę postępów z nauce i wykorzystanie czasu

na naukę. Jak deklarują dyrektor, wychowawczynie i pracownicy niepedagogiczni, w celu eliminowania zagrożeń

w bursie podejmowane są różne działania. Wychowanki zapoznawane są z regulaminami obowiązującymi

w bursie, przechodzą szkolenie BHP, uczestniczą w próbnym alarmie oraz prewencyjnych spotkaniach z policją.
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W bursie realizowane są: program wychowawczy, program profilaktyki, roczny plan pracy

opiekuńczo-wychowawczej, a wynikające z nich zadania często organizuje się, korzystając z pomocy fachowców

w określonej dziedzinie. W ubiegłym roku realizowano w bursie projekt edukacyjny „Dobre maniery przełamują

bariery”, a w bieżącym przeprowadzono m.in. kampanię edukacyjną dotyczącą szkodliwości spożywania

alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży (FAS) oraz zażywania środków psychoaktywnych. Poruszano także

problem „Niewolnictwo XXI w. – zjawisko handlu kobietami”, „Tabletki gwałtu i rozboju” i inne. W bursie trwa

konkurs czystości, co ma pomóc we wdrożeniu dziewcząt do systematycznych nawyków porządkowych

w pokojach. Wskazania dyrektora i wychowawczyń znajdują przełożenie w dokumentach.

Obszar badania:  Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb,

modyfikowane.

Działania wychowawcze są systematycznie monitorowane, a ich wyniki wykorzystywane w pracy

bursy.  Jak deklarują dyrektor i wychowawczynie, służą temu obserwacje, rozmowy grupowe i indywidualne,

kontrola dyżurów wychowawczych, organizowanie przez wychowawczynie zajęć warsztatowych i imprez i ich

obserwacja przez dyrektora. Każde zajęcia kończą się ankietą ewaluacyjną, a zapisane w nich propozycje

i uwagi wykorzystywane są w dalszej pracy. Zespół wychowawczy 2 razy w ciągu roku przedstawia

sprawozdanie, a każda wychowawczyni podsumowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, prowadzona jest

ewaluacja wewnętrzna. Dyrektor dokonuje kontroli dzienników zajęć wychowawczych. Wychowawczynie

 utrzymują kontakt ze szkołą, aby czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego. Mają miejsce częste

obchody pokojów i łazienek oraz dyżury w stołówce. Prowadzony jest zeszyt wyjść i powrotów wychowanek oraz

zapewniona całodobowa opieka wychowawcza (portiernia działa od 6.00 do 22.00). Na podstawie

monitorowania podejmowanych działań wychowawczych w bursie wprowadzono następujące zmiany:

wyznaczono w każdej grupie 2 pełnoletnie wychowanki, które w trakcie ewakuacji będą wspierać

wychowawczynię (np. liczenie wychodzących z bursy osób, zawiadomienie o pożarze mieszkanek sąsiednich

pokoi, liczenie wychowanek na miejscu zbiórki). Dwa razy do roku przypominane są zasady przeciwpożarowe

oraz najistotniejsze zagadnienia z Planu Obrony Cywilnej Bursy Szkolnej nr 1. Raz w roku (obowiązkowo dla

pierwszoklasistek i nowych mieszkanek) odbywa się szkolenie BHP (spotkanie z inspektorem BHP, prelekcja

na temat bezpieczeństwa, pokaz filmu o pożarze). Organizowane są spotkania z policjantkami ds. prewencji

na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane wykroczenia i czyny karalne.

Obszar badania:  Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie

do potrzeb wychowanków i sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i

zachowań.

Dyrektor, wychowawcy grup i pracownicy niepedagogiczni podają, że dbają o spójność

podejmowanych działań wychowawczych, które są adekwatne do potrzeb wychowanek.  Odbywa się

to poprzez pracę zespołu wychowawczego, który ustala wspólne zasady i przestrzega konsekwencji w ich

egzekwowaniu od wychowanek. Codziennie ma miejsce ustne przekazywanie informacji i zeszytu przekazywania

dyżurów, który zwiera uwagi, spostrzeżenia oraz wskazuje stopnień załatwienia spraw wychowawczych.

Wszelkie problemy wychowawcze omawiane i rozwiązywane są wspólnie przy udziale wszystkich

wychowawczyń, a wszystkie grupy wychowawcze pracują na podstawie przyjętego „Planu pracy

opiekuńczo-wychowawczej” oraz o programu profilaktyki. Potrzeby wychowanek diagnozuje się
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od pierwszych dni ich pobytu w bursie, w czasie wypełniania przez wychowawczynię Karty

Wychowanki  na podstawie wywiadu z nią. Wychowawczyni pyta o zainteresowania, osiągnięcia, dodatkową

naukę, a także stan zdrowia. Wychowanki wypełniają ankiety dotyczące oferty edukacyjnej bursy i swoich

zainteresowań oraz propozycji zajęć. Zebrane w ten sposób informacje są analizowane i w miarę możliwości,

wprowadzane do oferty edukacyjnej bursy. Kształtowaniu pożądanych postaw służą realizowane projekty

edukacyjne i podejmowane działania, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb. W ramach edukacji

ekologicznej prowadzony był projekt „Dobre rady na odpady”. Wybór tematyki zajęć profilaktycznych też

dostosowany do specyfiki placówki oraz potrzeb wychowanek np.: „Bezpieczne wakacje”, „Problemy prostytucji

nieletnich. Zjawisko „Galerianek”, „Grupy psychomanipulacyjne – jak je rozpoznać i gdzie szukać pomocy”,

„Idealny partner”, „Techniki relaksacyjne z elementami arteterapii”. W bursie konsekwentnie zwraca się uwagę

na kulturę osobistą, w tym m.in. na: odpowiednie traktowanie pracowników niepedagogicznych i zachowanie

wychowanek (strój w stołówce). Podejmowane były działania dotyczące zdrowego odżywiania – pełne posiłki,

owoce, jogurty. Wychowanki mogą rozwijać swoje zainteresowania manualne, np. biżuteria, decoupage, kartki

świąteczne oraz uczestniczyć w działaniach charytatywnych opisanych wcześniej. Dyrektor i wychowawczynie są

zadowoleni z efektów działań dotyczących kształtowania:

● postawy poszanowania wobec tradycji poprzez organizowanie imprez, zajęć, wyjść (np. zwiedzanie

miejsc pamięci narodowej - Wzgórze św. Wojciecha, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, Forty,

projekt edukacyjny „Szlakiem sławnych Wielkopolan”, kolacja wigilijna, powitanie pierwszoklasistek,

pożegnanie maturzystek;

● świadomości ekologicznej – np. kosze do segregacji, konkurs czystości, dyżury łazienkowe, akcje

„Sprzątanie Świata”, „Godzina dla Ziemi”;

● zachowań sprzyjających bezpiecznemu funkcjonowaniu wychowanek w bursie i poza jej terenem – np.

próbna ewakuacja, pogadanki, zajęcia warsztatowe „Niewolnictwo XXI wieku - handel ludźmi”,

spotkanie z policją;

● postaw twórczych poprzez liczne warsztaty plastyczne (np. kartki, ozdoby świąteczne, decoupage,

scrapbooking) i konkurs fotograficzny.

Respondenci wracają uwagę na trudności z kształtowaniem i utrwalaniem nawyków higienicznych, problemy

z egzekwowaniem utrzymywania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych (wynoszenie śmieci, chowanie

łóżek) oraz z zachowaniem kultury języka (wulgaryzmy).

Obszar badania: Wychowankowie współpracują ze sobą.

Wychowanki deklarują, że podejmują działania na terenie bursy wspólnie z innymi , potwierdza to

także obserwacja placówki. Dziewczęta przygotowują wspólnie imprezy, np. „Mamy talent”. Realizowana jest

pomoc koleżeńska w nauce, na początku roku szkolnego zgłaszają się mieszkanki, które mogą wesprzeć

pozostałe w zakresie poszczególnych przedmiotów, a ich nazwiska wywieszone są na tablicy. 
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Obszar badania: W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. Ocena ta jest

uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań

Dyrektor i wychowawczynie wskazują, że w bursie systematycznie jest analizowana i oceniana

skuteczność podejmowanych działań wychowawczych. Wychowawczynie regularnie dokonują samooceny,

zajęcia są obserwowane przez dyrektora, a następnie wspólnie omawiane. W ramach prowadzonego nadzoru

pedagogicznego dyrektor 2 razy w ciągu roku przedstawia sprawozdanie z jego wyników. Wychowawczynie

dokonują oceny własnych działań i pracy opiekuńczo-wychowawczej co pół roku, a „Kartę samooceny”

wypełniają na zakończenie roku szkolnego oraz  przedstawiają sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki,

a także  działań zespołu wychowawczego. Na bieżąco prowadzona jest ocena skuteczności zajęć. Jednym

z przykładów wykorzystania wyników oceny działań wychowawczych do ich planowania i modyfikowania jest np.

uregulowanie godzin powrotów niedzielnych wychowanek z domów rodzinnych, tj. tak jak w ciągu tygodnia (do

21.00 - niepełnoletnie; do 22.00 – pełnoletnie, późniejsze powroty za pisemną zgodą rodziców). Innym

działaniem wynikającym z analizy jest uwrażliwienie wychowanek na problemy związane z ekologią. W wyniku

zaleceń po obserwacjach zajęć realizowana jest sugestia, aby zwrócić większą uwagę na zindywidualizowanie

ćwiczeń, tak aby każda wychowanka mogła włączyć się osobiście w pracę nad treściami warsztatów.

Analizowane dokumenty potwierdzają dokonywanie oceny działań wychowawczych, zgodnie z deklaracjami

dyrektora i wychowawczyń. Można w nich znaleźć zapisy świadczące np. o działaniach podjętych przez zespół

wychowawczy w przypadkach konkretnych wychowanek.

Obszar badania: Podejmowane działania zaspokajają potrzeby każdego wychowanka. 

Działania podejmowane w bursie są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, a mieszkanki

powszechnie w nich uczestniczą.  Większość rodziców (19/21) i wychowanek (29/46) jest zdania,

że w bursie są zajęcia, które uważają za potrzebne (Wykres 1j). Stwierdzają także, że mogą robić to, co lubią,

np.: odpoczywać, brać udział w zajęciach, oglądać TV, korzystać z biblioteki i salki fitness. Ponadto, rodzice

(16/21) wskazują, że zajęcia są dostosowane do potrzeb ich dzieci (Wykres 2j). Wszystkie  wychowawczynie (6)

deklarują, że w swoich działaniach uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkanek. Dotyczy to planowania,

oferty i realizacji zajęć oraz sposobów pracy. Na obserwowanych zajęciach (4) wychowanki angażowały się

w zajęcia prowadzone przez wychowawczynię. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się

odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 

Według dyrektora i pracowników niepedagogicznych, co potwierdzają wychowanki oraz ich rodzice,

dziewczęta znają zasady zachowania obowiązujące w bursie, które zostały im przedstawione

i wyjaśnione na początku ich pobytu w placówce. W każdym pierwszym tygodniu pracy placówki odbywają

się zebrania w grupach, których celem jest zapoznanie mieszkanek z obowiązującymi regulaminami. Każda

uczennica klasy I lub wychowanka innej klasy rozpoczynająca swój pobyt w bursie obowiązkowo uczestniczy

w szkoleniu BHP. Wychowanki zwracają uwagę na obowiązujące godziny powrotu do placówki, odpowiedni strój

w stołówce i korytarzach, utrzymywanie porządku w pokojach i w stołówce. Wskazują, że nie wolno palić

papierosów, pić alkoholu, zostawiać w gniazdkach żadnych urządzeń, np. ładowarek do telefonu i laptopów. Od

23.00 obowiązuje cisza nocna. Wobec mieszkanek, które nie przestrzegają obowiązujących zasad stosowane są

kary, np.: dyżur w stołówce, częsty wynajem ich pokoju, brak możliwości wyboru pokoju w kolejnym roku

szkolnym, upomnienie od dyrektora, prowadzone są rozmowy dyscyplinujące. Rodzice są informowani o karach,

jednocześnie uważają, że obowiązujące w bursie zasady ich córki znają z domu rodzinnego. Według dyrektora,

w celu wdrażania wychowanek do brania odpowiedzialności za działania i relacje społeczne powierza się im

określone zadania i role w Samorządzie Mieszkanek Bursy i grupach wychowawczych, angażuje

w przedsięwzięcia samorządu wynikające z planu pracy, pełnienie dyżurów łazienkowych i stołówkowych.

Proponuje się organizację okolicznościowych imprez, udział w akcjach charytatywnych, samopomoc koleżeńską,

konkurs czystości, wdraża do odpowiedzialnego korzystania z energii i wody. Obserwacja zajęć pozwala

stwierdzić, że wychowanki wykazują się odpowiedzialnością w relacjach społecznych oraz w działaniu.
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Obszar badania:  Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących

zadań placówki.

Wychowanki są zdania, że mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania

w bursie, swoich praw i obowiązków. Uważają, że nie było potrzeby zmian regulaminu, jednak są

przekonane, że jeśli byłaby taka potrzeba, na pewno nastąpiłyby zmiany. Dyrektor deklaruje, że wychowanki

zgłaszały propozycje zmian w działaniach wychowawczych podczas spotkań Samorządu Mieszkanek Bursy,

zebrań grupowych czy też bezpośrednio u wychowawczyni sprawującej dyżur lub poprzez ankiety. Zmiany te,

według niego, dotyczyły m.in. podjęcia akcji wolontariackich. Na prośbę mieszkanek zorganizowano spotkanie

ze specjalistą seksuologiem, zorganizowano w placówce konkurs fotograficzny oraz rozszerzono ofertę zajęć

i warsztatów plastycznych.
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