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Toàn trường Đánh giá Nhu cầu Toàn diện- Phân tích Dữ liệu của Hồ sơ / Bảng điều khiển

Sử dụng hồ sơ / bảng điều khiển được cung cấp cho trường của bạn, yêu cầu nhóm cải tiến trường của bạn
phân tích dữ liệu được cung cấp. Dưới đây là một số gợi ý để thảo luận:

● Bạn có thấy các lĩnh vực rõ ràng cần cải thiện dựa trên việc xem xét dữ liệu Các mốc quan trọng không?
● Bạn có thấy sự khác biệt giữa dữ liệu cấp lớp cho cùng một môn học không?
● Dữ liệu điểm chuẩn của bạn có thể hiện các mô hình tăng trưởng trong cả năm không?
● Dữ liệu điểm chuẩn của bạn so với dữ liệu EOG / EOC như thế nào?
● Xem lại dữ liệu thành tích khác và so sánh với dữ liệu ở trên. Bạn có thể xác định xu hướng tổng thể

không?
● Dữ liệu hồ sơ của bạn có hỗ trợ rằng các phương pháp hướng dẫn Cấp 2 (học lại) của bạn đang tỏ ra

hiệu quả không?
● Bạn có thể quan sát mức tăng trưởng có thể đo lường được trong dữ liệu sinh viên Cấp 3 không?
● Lịch trình tổng thể của bạn có hỗ trợ thời gian dành riêng cho hướng dẫn Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3 không?

Xu hướng và Mẫu

Sau khi xem xét và phân tích Đánh giá nhu cầu của bạn (dữ liệu Hồ sơ / Bảng điều khiển), hãy xác định 3 hoặc 4
ưu tiên xu hướng và mẫuĐây là những lĩnh vực, nếu được cải thiện, có thể có tác động tích cực đến thành tích
của học sinh. Những điều này sẽ thúc đẩy các Mục tiêu và các Bước Hành động của Kế hoạch Cải tiến.

Xác định và Tóm tắt các xu hướng và mẫu chính (ưu tiên) mà Nhóm Cải tiến Trường học của bạn quan
sát được khi phân tích dữ liệu Hồ sơ / Bảng điều khiển.

# 1 Từ năm học 2020/2021 đến 2021/2022, tất cả các cấp lớp đều cải thiện tỷ lệ học sinh đạt mức thông
thạo ngoại trừ ELA (Thành thạo Toán từ 23,3% lên 33,1%, Khoa học từ 23,9% lên 31,8% thành thạo,
Nghiên cứu xã hội tăng từ 16,2% lên 30,1%, ELA từ 32,8% lên 30%).



# 2

# 3

Xu hướng / Mô hình Đã xác định # 1:

Từ năm học 2020/2021 đến 2021/2022, tất cả các cấp lớp đều cải thiện tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo
ngoại trừ ELA (Toán tăng từ 23,3% lên 33,1% thành thạo, Khoa học thành thạo từ 23,9% lên 31,8%, Khoa học
xã hội từ 16,2% lên 30,1%, ELA từ 32,8% lên 30%).

Nguyên nhân gốc
rễ # 1

Nhiều học sinh tham dự các lớp học trực tiếp mà không bị gián đoạn trong năm học 2021/2022
so với hai năm trước.

Nguyên nhân gốc
rễ # 2

Nhóm dữ liệu của chúng tôi đang tiếp tục phát triển về hiệu quả và cải thiện các phương pháp
hay nhất, đồng thời cộng tác theo chiều dọc và chiều ngang trên nội dung và cấp lớp.

Nguyên nhân gốc
rễ # 3

Sự tham gia phát triển chuyên môn của giáo viên tăng lên khi được đào tạo về cấu trúc Kagan và
chiến lược toán Cây Giải pháp.

Nguyên nhân gốc
rễ # 4

Do hoàn cảnh sống xung quanh lịch sử học tập của gia đình và kinh tế xã hội, hầu hết học sinh của
chúng tôi thiếu các cấu trúc hỗ trợ để đọc một cách độc lập.

Mục tiêu SMART Tăng tỷ lệ phần trăm có trọng số của học sinh đạt điểm Học viên Thông thạo trở lên trong Bài
Đánh giá Các mốc quan trọng của Georgia trong tất cả các cấp lớp và các môn học chính lên 3%.



(Toán sẽ tăng từ 33,1% lên 36,1%, Khoa học sẽ tăng từ 31,8% lên 34,8%, Khoa học xã hội sẽ tăng
từ 30,1% lên 33,1% và ELA sẽ tăng từ 30% lên 33%.)

* Thêm Nguyên nhân gốc rễ bổ sung như cần thiết.

Mục tiêu chiến lược số 1:

Tối đa hóa các chiến lược giảng dạy (chẳng hạn như cấu trúc Kagan) và hiệu quả của giáo viên thông qua sự
hợp tác trong các nhóm dữ liệu hàng tuần và PL. Xây dựng năng lực và giao tiếp với học sinh và phụ huynh
về các hành vi học tập để thành công trong lớp học.

Bước Hành động # 1

Mô tả Hành động
Bước # 1

Thực hiện Lịch trình Bậc 2 trong toàn trường, nơi học sinh sẽ được khắc phục theo các tiêu chuẩn thiết yếu của
cấp lớp để đạt được sự thành thạo.

Nguồn tài trợ Quỹ Title I, Quỹ điều lệ, Quỹ chung, Quỹ PL, Quỹ mở rộng giảng dạy

(Các) Nhóm con
được nhắm mục
tiêu

Bất kỳ học sinh nào là Cấp 2 (đang gặp khó khăn trong việc nắm vững nội dung cấp lớp)

Thời gian thực
hiện

Năm học 2022/2023

giám sát Dữ liệutừ CFA nội dung cấp lớp,

vị trí / vai trò có
trách nhiệm

AP, Huấn luyện viên học thuật, Giáo viên nội dung cấp lớp

Bước hành động # 2

Mô tả hành động
Bước # 1



Nguồn tài trợ

(Các) Nhóm con
được nhắm mục
tiêu

thực hiện

Giám sát

Vị trí / Vai trò

* Thêm các bước hành động bổ sung nếu cần.

Xu hướng / Mô hình đã xác định # 2:

Trong năm học 2021-2022, có 37 lượt giới thiệu trên 100 sinh viên mỗi năm.

Nguyên nhân
gốc rễ # 1

Học sinh gặp khó khăn trong việc kết nối hành động với hậu quả.

Nguyên nhân
gốc rễ # 2

Học sinh không có đủ kỹ năng ứng phó khi đối phó với bạn bè và người lớn.

Mục tiêu
THÔNG

Dạy các hành vi được mong đợi cho học sinh thường xuyên để giảm số lượng giới thiệu trên 100 học sinh mỗi
năm xuống 5.



MINH

* Thêm các Nguyên nhân gốc rễ bổ sung nếu cần.

Mục tiêu Chiến lược số 2:

Giảm số lượng giới thiệu trên 100 học sinh mỗi năm 5.

Hành động Bước # 1

Mô tả Hành
động Bước # 1

Kế hoạch thực hiện PBIS sẽ tập trung vào hỗ trợ và can thiệp Cấp 2 cho những học sinh nhận được thư
giới thiệu.

Nguồn tài trợ Điều lệ
quỹ PBIS Quỹ

Chung Quỹ
Tài trợ

Gây quỹ
Mở rộng Giảng dạy

(Các) Nhóm
con Nhắm mục
tiêu

Cấp II Học sinh
Giáo viên

Cấp II

Thời gian thực
hiện

Năm học 2022-2023

Quy trình Giám
sát

-PBIS chương trình khen thưởng
-PBIS Khảo sát Khí hậu
-Báo cáo dữ liệu PBIS

- KiểmKiểm tra

Vị trí / Vai trò -Nhóm PBIS -Quản trị-Nhà



Chịu trách
nhiệm

can
thiệp
-Giáo

Học sinh

Bước hành động # 2

Mô tả Hành
động Bước # 1

Đang tiến hành đào tạo về triển khai PBIS cho giảng viên thông qua các cuộc họp hành vi hàng tháng và
PL.

Nguồn Điều lệ
quỹ PBIS Quỹ

chung Quỹ
Tài trợ

Gây quỹ
Mở rộng giảng dạy

(Các) Nhóm
nhỏ được
nhắm mục tiêu

Khoa
PBIS Ban
quản trị

Thời gian thực
hiện

2022-2023 Năm học

Quy trình giám
sát

-PBIS Khảo sát khí hậu
-Báo cáo dữ liệu PBIS Dữ liệu

SWIS

Vị trí / Vai trò
Chịu trách
nhiệm

Văn phòng
Ủy ban PBIS



Hành độngBước # 3

Mô tả Hành
động Bước # 1

Sự tham gia của phụ huynh thông qua việc triển khai Ứng dụng Phần thưởng PBIS, cho phép cha mẹ
theo dõi hành vi của con họ.

Nguồn tài trợ Đóng góp
gây quỹ

Ngân hàng

(Các) Nhóm
con Nhắm mục
tiêu của

Học sinh
Cha mẹ

Thời gian thực
hiện

Năm học 2022-2023

Quy trình Giám
sát

Ứng dụng Phần thưởng PBIS

Vị trí / Vai trò
Phụ trách

Khoa
Phụ huynh
Học sinh

* Thêm các bước hành động bổ sung nếu cần.



Xu hướng / Mô hình đã xác định # 3: Số
học sinh vắng mặt> 10% số ngày nhập học tăng lên đáng kể bởi 19% học sinh kể từ năm 2019.

Nguyên nhân gốc
rễ # 1

Các tác động tiêu cực liên quan đến COVID đã góp phần làm thay đổi hoàn cảnh sống gia đình của
học sinh xung quanh xã hội- kinh nghiệm lịch sử kinh tế, xã hội-tình cảm và gia đình với việc đi
học.

Nguyên nhân gốc
rễ # 2

Học sinh bị hạn chế tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ y tế (ví dụ như bác sĩ, chuyên gia sức
khỏe tâm thần, y tá, v.v.)

Mục tiêu THÔNG
MINH

Tỷ lệ học sinh thiếu <10% số ngày nhập học sẽ tăng lên 80% vào cuối năm 2022 -Năm học 2023.

* Thêm Nguyên nhân gốc bổ sung nếu cần.

Mục tiêu Chiến lược số 3:

Tỷ lệ học sinh vắng mặt <10% số ngày ghi danh sẽ tăng lên 80% vào cuối năm học 2022-2023.

Bước # 1

Mô tả Hành động
Bước # 1

Thực hiện chương trình khuyến khích tham dự.

Nguồn tài trợ PBIS, Quỹ chung, Quyên góp, Gây quỹ, Mở rộng giảng dạy

(Các) Phân nhóm
Nhắm mục tiêu

Toàn trường



Thời gian thực
hiện

hàng tuần

để theo dõi Các cuộc họp của ủy ban chuyên cần, Báo cáo dữ liệu (IC), và

Vị trí / Vai trò Giáo viên có trách nhiệm, Ban chuyên trách, Thư ký chuyên cần , Ủy ban PBIS, Quản trị viên, Cố vấn, CIS, Georgia
Hope và Nhân viên xã hội

Bước hành động # 2

Mô tả Hành động
Bước # 1

Kết nối học sinh và phụ huynh với nhân viên xã hội, y tá, CIS, và Điều phối viên phụ huynh Title 1

Nguồn tài trợ Quỹ Quận

(Các) Nhóm con
được nhắm mục
tiêu của

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Tiến trình thực
hiện

hàng ngày / hàng tuần

để theo dõi Báo cáo IC, Báo cáo của cố vấn, Báo cáo của điều dưỡng, Báo cáo DFCS, Báo cáo của CIS, Báo cáo Title 1

Vị trí / Vai trò Giáo viên có trách nhiệm, Người hỗ trợ xã hội, Y tá, Điều phối viên phụ huynh Title 1, Cố vấn, CIS và Georgia
Hope .

* Thêm các bước hành động bổ sung nếu cần.


