Program i Harmonogram
Poprawy Efektywności
Kształcenia

Szkoła Podstawowa w Chociwlu
2015/2018

1

Podstawa prawna:
Art. 34 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. 2004r. Nr 2572 z późniejszymi zmianami.
Program naprawczy uwzględnia zadania i konkretne działania mające na celu poprawę wyników nauczania uczniów drugiego etapu edukacyjnego.
Program został napisany po analizie wyników uzyskanych przez uczniów klas VI na sprawdzianie zewnętrznym w kwietniu 2014 r. ,diagnozy
wstępnej klas czwartych we wrześniu 2014r. oraz sprawdzianu próbnego klas szóstych- styczeń 2015r.
Zaobserwowaliśmy obniżenie poziomu umiejętności absolwentów naszej szkoły.
Szczególnie niepokojący jest fakt, iż tendencji zniżkowej uległy umiejętności, mianowicie: pisanie, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce i
korzystania z informacji.
Program zawiera takie oddziaływanie dla ucznia, nauczycieli i rodziców, by wykorzystać wszystkie możliwości dziecka i dać szansę na jego rozwój.
Podstawą do opracowania programu były:
-Raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ze sprawdzianu na koniec klasy szóstej,
-Raport z zewnętrznego sprawdzianu na koniec klasy szóstej opracowany przez nauczycieli tutejszej placówki i wnioski wynikające z diagnozy
-Raport diagnozy zewnętrznej na koniec klasy III OBUT (test trzecioklasisty)
-Raport diagnozy wewnętrznej przeprowadzonej w klasach IV we wrześniu 2014r.
- Pismo Kuratora Oświaty w Szczecinie polecające opracowanie i wdrożenie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w
Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu z dnia 31.03.2015 r.

I. Uzasadnienie opracowania i realizacji szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia:
1. Uzyskanie przez uczniów niezadawalających wyników ze sprawdzianu po klasie szóstej, ze sprawdzianu zewnętrznego klas III OBUT i klas V
DUMA oraz wewnętrznych diagnoz.
2. Polecenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Szkole
Podstawowej .
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1. Analiza i przyczyny złej sytuacji dydaktycznej.
Uzyskane przez szkołę wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego od 2014 roku utrzymują się na poziomie 2 staninu. W ciągu dwóch ostatnich lat
najsłabiej u naszych uczniów wypadły umiejętności: wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozumowanie i korzystanie z informacji. Na podobnym
poziomie wypadły wyniki badań zewnętrznych : OBUT i DUMA. Dokonując oceny wyników w nauce osiąganych przez uczniów, trzeba uwzględnić
wpływ takich czynników jak: środowisko, w którym funkcjonuje uczeń, status materialny i wykształcenie rodziców, stan zdrowotny ucznia i jego
zdolności oraz frekwencja i czytelnictwo. Wśród wymienionych czynników wpływ na wynik sprawdzianu mógł mieć fakt, że duży procent uczniów
piszących sprawdzian miało opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Większość
rodziców uczniów posiada wykształcenie podstawowe bądź zawodowe, co często jest przyczyną niskich aspiracji rodziców, którzy nie motywują
dzieci do osiągania lepszych wyników. Uczniowie o niskich wynikach często nie odrabiają zadań domowych, nie przygotowują się do lekcji i nie
czytają książek. Nasza placówka funkcjonuje jako zespól szkół. Absolwenci szkoły podstawowej obligatoryjnie przyjmowani są do gimnazjum.
Wśród uczniów panuje przekonanie, że wystarczy tylko przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę podstawową. Rodzice również bardzo
często wyrażają ten sam pogląd, co na pewno nie działa motywująco do osiągania wysokich wyników ze sprawdzianu.
Poza czynnikami środowiskowymi i indywidualnymi dzieci ważnym elementem jest czynnik szkolny; stosunek nauczycieli do uczniów i zajęć,
przedmiotowe systemy oceniania, wyposażenie dydaktyczne, pozytywne relacje na poziomie dzieci – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel, rodzice –
nauczyciel, metody pracy z uczniem, różnorodność zajęć dodatkowych i imprez szkolnych oraz ich atrakcyjność dla dzieci. Po przeanalizowaniu
czynników szkolnych, okazało się, że ewaluacji muszą ulec przedmiotowe systemy oceniania w taki sposób, aby zawierały elementy motywujące
uczniów do pracy, do nadrabiania zaległości, rozwijania zainteresowań. Na spotkaniach zespołów przedmiotowych nauczyciele analizowali metody
pracy na lekcjach ( praca w grupach, wykorzystanie programów medialnych, diagramy, dramy, wykonywanie plakatów, mapy mentalne) . Sposoby te
pozwalają zapamiętać nowy materiał, powodują, iż uczniowie są bardziej aktywni na danej lekcji, a zajęcia są dla nich atrakcyjne. Nauczyciele
powinni zatem stosować metody aktywizujące jak najczęściej i odchodzić od metod podających i ćwiczeniowych. Wzbogacić też należy ofertę zajęć
dodatkowych i zaplanować je w taki sposób, aby mogły uczestniczyć w nich wszystkie chętne dzieci, w tym dojeżdżające. Dyrektor i nauczyciele
powinni podjąć ściślejszą współpracę z rodzicami uczniów, aby rodzice mogli wspierać szkołę w jej działaniach, a szkoła wspierać rodziców.
Zdiagnozowano wśród nauczycieli ich potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego. Zdecydowana większość chce doskonalić swoje umiejętności
w zakresie podnoszenia wyników kształcenia, sposobów pracy z uczniami z trudnościami dydaktycznymi oraz w zakresie poprawnych relacji na
poziomie uczeń-nauczyciel-rodzic.
.
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Analiza wyników sprawdzianu klas szóstych czerwiec 2014.
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 przystąpiło w Szkole Podstawowej w Chociwlu 62 uczniów. Uczniowie uzyskali 1250 punktów na 2440
możliwych. Czworo uczniów ma opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o obniżonej sprawności intelektualnej. Niskie wyniki tych
uczniów w dużym stopniu wpłynęły na ogólną średnią punktów szkoły.
Średnia liczba punktów w szkole : 20,49 - wynik gorszy niż wieś.
Średnia liczba punktów w powiecie stargardzkim: 24,78 .
Mediana czyli wynik środkowy sprawdzianu wynosi 20 punktów, zatem 50 % uczniów osiągnęło wynik wyższy niż średnia szkoły, 30 % uczniów
( 19 ) osiągnęło wynik 24 punkty i więcej, 26% uczniów osiągnęło wynik jak w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.
W ubiegłym roku 19 % uczniów osiągnęło wynik wyższy od średniego.
Średnia liczba punktów w naszym województwie to:
Wieś: 22,77
Miasto do 20tys. mieszkańców: 24,20
Miasto od 20 tys. do 100tys. mieszkańców: 26,04
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców: 27,08

LICZBA PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ UCZNIÓW SP CHOCIWEL

Liczba zdobytych
punktów
Średnia punktów

KLASA VIa
399

KLASA VIb
389

KLASA VIc
462

SZKOŁA
1250

21

20,47

20

20,49

ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU Z PODZIAŁEM NA UMIEJĘTNOŚCI

Czytanie
Pisanie

Max. liczba
punktów
10
10

Uzyskane
punkty
6,85
4,51

Średni wynik
w wojew.
7,66
5,40
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Procent
68%
45%

Rozumowanie
Korzystanie z informacji
Wykorzystanie wiedzy w praktyce

8
4
8

2,34
2,34
3,46

4,29
2,71
4,76

29%
59%
43%

Uczniowie naszej szkoły najlepiej poradzili sobie z czytaniem, które wg współczynnika łatwości jest umiarkowanie trudne. Pozostałe umiejętności
są dla uczniów trudne.
Sprawdzian w 2014 roku był umiarkowanie trudny- współczynnik łatwości wynosi 0,51.
Tegoroczny wynik sprawdzianu jest lepszy niż w 2013r. gdyż współczynnik łatwości wynosił 0,48 -sprawdzian był trudny.
Wynik uzyskany przez szkołę na sprawdzianie w roku 2014 wg skali staninowej to stanin 2 : bardzo niski, taki sam jak w roku ubiegłym.
W województwie zachodniopomorskim 13,8% szkół znalazło się w tym staninie.
Najwięcej szkół znajduje się staninie 4 (niżej średni ) – 23,1 – 24,5.
W staninie 1 najniższym jest 6 uczniów – 10%, w roku ubiegłym było takich uczniów 8, a dwa lata temu 2.
Wynik powyżej średniej uzyskało 31 uczniów – 51% , w ubiegłym roku 55%.
W staninach średnim i wyżej średnim jest 15 uczniów – 25%, w ubiegłym roku 3 uczniów - 6%.
Tendencja rozwojowa szkoły wzrosła.

Czytanie
Opanowanie umiejętności czytania sprawdzano przy pomocy 10 zadań. Najłatwiejsze dla uczniów okazało się zadanie 6, w którym sprawdzano
opanowanie umiejętności odczytywania tekstu poetyckiego. Uczeń miał wykazać się umiejętnością określania uczuć osoby mówiącej w wierszu.
Uczniowie otrzymali 90 % punktów możliwych do uzyskania. Najtrudniejsze w obszarze czytania okazało się zadanie 4, odczytywanie tekstu
popularnonaukowego, uczeń miał wskazać poprawną odpowiedź na podstawie informacji zawartych w tekście. . Uczniowie otrzymali 48 %
punktów możliwych do uzyskania.
Pisanie
Pisanie sprawdzano przy pomocy dwóch zadań, z których jedno polegało na zredagowaniu ogłoszenia, a drugie na napisaniu opowiadania.
Zadanie 25. sprawdzało umiejętność redagowania ogłoszenia i poprawność ortograficzną wypowiedzi. Okazało się ono umiarkowanie trudne –
uczniowie uzyskali 52% punktów możliwych do zdobycia.
Zadanie 26. sprawdzało umiejętności:
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Pisania opowiadania na dany temat,
Dostosowania stylu do treści i formy opowiadania,
Przestrzegania norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Zadanie okazało się trudne - uczniowie uzyskali 43% punktów możliwych do zdobycia. Najwyższe wyniki uzyskali za treść i formę swoich
opowiadań – 60 % punktów, najniższe za interpunkcję 27 % oraz za słownictwo i błędy językowe – 29 %.

Rozumowanie
Rozumowanie sprawdzano poprzez cztery zadania.
Zadanie 24. sprawdzało czy szóstoklasiści potrafią rozpoznać cechy i własności liczb, uczniowie uzyskali 54 % punktów – zadanie było
umiarkowanie trudne.
Najtrudniejsze w obszarze rozumowania okazało się zadanie 11. Aby udzielić poprawnej odpowiedzi należało na podstawie wskazań pierwszej i
drugiej wagi wyznaczyć masę mąki, a następnie podać wskazanie trzeciej wagi. Zadanie okazało się bardzo trudne 19 % uczniów udzieliło poprawnej
odpowiedzi.
Korzystanie z informacji
Korzystanie z informacji sprawdzano poprzez cztery zadania.
Najłatwiejsze w tym obszarze okazało się zadania 18. i 19. W zadaniach sprawdzano umiejętność posługiwania się informacjami z podanych źródeł.
Zadanie 18. Poprawnie rozwiązało 72 % uczniów, a zadanie 19. – 81 % szóstoklasistów.
Rozwiązanie zadania 20. wymagało obliczenia kosztu zakupu biletów dla 3- osobowej rodziny. Poprawną odpowiedź wskazało – 37 % , było to
zadanie najtrudniejsze w tym obszarze dla naszych uczniów.
Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawdzano poprzez sześć zadań.
Najłatwiejszym zadaniem w tym obszarze okazało się zadanie 23.
Zadaniem tym sprawdzano , w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność wykonywania obliczeń na ułamkach dziesiętnych. Za to zadanie
uczniowie otrzymali 52 % punktów.
Najtrudniejsze w tym obszarze okazało się zadanie 16.
Zadanie można było rozwiązać graficznie lub arytmetycznie. Należało zdecydować jak podzielić kartkę papieru, aby otrzymać największą liczbę
prostokątnych naklejek, a następnie je policzyć. Drugi sposób polegał na obliczeniu pól prostokątów oraz porównaniu ile razy jedna wielkość jest
większa od drugiej. Tylko 13 % uczniów wybrało poprawną odpowiedź.

6

ZALECENIA PO SPRAWDZIANIE KLAS SZÓSTYCH Z 01.04.2014 R.
Podczas zajęć języka polskiego należy tak ćwiczyć czytanie tekstu popularnonaukowego, aby uczeń umiał wskazać poprawną odpowiedź na
podstawie informacji zawartych w tekście.
Należy ćwiczyć krótkie formy wypowiedzi na zadany temat, przy pisaniu dłuższych i krótkich form wypowiedzi mieć na uwadze poprawność
językową i ortografię. O tym powinni też pamiętać nauczyciele wszystkich przedmiotów.
Na lekcjach matematyki organizować takie ćwiczenia, aby uczniowie mogli opanować rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności liczb,
posługiwanie się źródłami informacji ( cennik, tabela ) , obliczanie pola prostokąta i innych figur płaskich, obliczanie ile razy jedna wielkość mieści
się w drugiej. Te czynności wypadły najsłabiej w sprawdzianie tegorocznym, ale ponieważ wynik sprawdzianu nie jest zadawalający należy starać się
wyćwiczyć szybkie liczenie pamięciowe oraz poprawić sprawność rachunkową.
Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwrócić uwagę na czytanie ze zrozumieniem.

II. Założenia programu :
Głównym założeniem programu jest zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie i niskie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego oraz
zwiększenie liczby uczniów z wynikami wysokimi poprzez:
 zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów,
 systematyczna analiza wyników nauczania,
 wyrabianie wzorców, cech i postaw skierowanych na osiągnięcie sukcesu,
 wdrażanie nowych programów i metod mających na celu poprawę efektów kształcenia,
 ewaluacja programu i umiejętności wyciągania wniosków,
 diagnozowanie uczniów w celu określania kierunków dalszych działań,
 motywowanie uczniów do nauki,
 współdziałanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych,
 uświadomienie nauczycielom, rodzicom i uczniom celowości podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych,
 motywowanie rodziców i innych osób do wspólnego działania wspierającego realizowanie programu.
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 popularyzowanie wśród uczniów korzyści płynących z uczenia się.

III. Cele programu:
Ogólny :
- poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkole;

Szczegółowe :
 uczniowie osiągają wyższe wyniki na sprawdzianie;
 liczba uczniów mających bardzo niskie wyniki sprawdzianu spada, a rośnie liczba uczniów z najwyższymi wynikami;
 nauczyciele, rodzice i uczniowie świadomie działają w zakresie dydaktyki i wychowania, co wpływa na sukcesy uczniów i minimalizuje
dydaktyczne porażki;
 nauczyciele doskonalą swoje metody pracy;
 nauczyciele dostosowują metody nauczania do możliwości poszczególnych zespołów klasowych;
 nauczyciele systematycznie śledzą i analizują skuteczność podjętych działań oraz wyciągają wnioski i przeprowadzają ewaluację tych działań;
 wychowawcy stosują działania dydaktyczne wobec rodziców, uświadamiają im potrzebę ścisłej współpracy „szkoły” i „domu” w celu
osiągnięcia lepszych wyników.

IV. Realizatorzy programu:
dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice.
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ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
Zadania

Spodziewane efekty

Sposoby i formy realizacji
 dostosowanie planów pracy do możliwości i
zainteresowań uczniów (tygodniowy rozkład zajęć,
kalendarz imprez szkolnych, plan zajęć pozalekcyjnych);

 uwzględnienie w tygodniowym planie zajęć zasad
BHP

Organizowanie pracy
w szkole sprzyjające
podnoszeniu
efektywności procesu
kształcenia

Uczniowie aktywnie
uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych rozwijają
swoje zainteresowania,
nadrabiają braki w nauce,
Nauczyciele i uczniowie
efektywnie wykorzystują czas
przeznaczony na prace i
naukę.
Zwiększenie efektywności
kształcenia

 organizacja zajęć dla uczniów ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi, terapia pedagogiczna i
psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne

 organizacja czasu pracy, pozwalająca na bezpośredni
kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami

 informowanie rodziców o wynikach kształcenia:
omawianie wyników sprawdzianów zewnętrznych w
szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju
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Nauczyciele znają
indywidualne potrzeby
edukacyjne dzieci,
współpracują w tym zakresie
z rodzicami, lepszy przepływ
informacji
Zwiększenie świadomości i
współodpowiedzialności za
wyniki kształcenia
nauczycieli i rodziców

Termin
realizacji
Wrzesień
2015/2016
sierpień
2016/2017
2017/2018
Wrzesień
2015/2016
sierpień
2016/2017
2017/2018
Wrzesień
2015/2016
sierpień
2016/2017
2017/2018
(na bieżąco w
razie potrzeb)
Wrzesień
2015/2016
sierpień
2016/2017
2017/2018
raz w semestrze
2015-2018

 organizacja procesu nauczania uwzględniająca
potencjał każdego ucznia (koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze)

Uczniowie mają możliwość
wyboru dziedzin, w których
realizują swoje mocne strony
lub nadrabiają zaległości

 pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny
lekcyjne, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy

Zajęcia są atrakcyjne i mają
różnorodny charakter

 pozyskiwanie środków na zakup nowoczesnych
pomocy naukowych, wzbogacenie księgozbioru,
programów komputerowych
 wprowadzenie i-dziennika

 analiza planów wynikowych przedstawionych przez
nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej
i możliwości uczniów.
Stały nadzór
pedagogiczny

 prowadzenie obserwacji lekcji nastawionych na
sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz
stosowanych metod aktywizujących, w tym obserwacji
diagnozujących

 kontrola prac zespołów przedmiotowych pod kątem
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
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Zajęcia są atrakcyjne i mają
różnorodny charakter, wzrost
czytelnictwa wśród uczniów
Rodzice uzyskują stały dostęp
do informacji o
funkcjonowaniu ich dzieci w
szkole
Nauczyciele dostosowują
plany wynikowe do
poszczególnych klas z
uwzględnieniem ich
charakterystyki
Uzyskanie informacji do
diagnozy lub oceny pracy
nauczycieli w zakresie
wybranych elementów
procesu dydaktycznego,
wychowawczego i
opiekuńczego.
Nauczyciele zespołów
samokształceniowych
uzyskują wnioski do dalszej
pracy

Wrzesień
2015/2016
sierpień
2016/2017
2017/2018
2015-2018
2015-2016

Od lutego 2016

Wrzesień
2015-2016
2016/2017
2017/2018

2015-2018

raz w semestrze
2015-2018





Uzyskanie informacji o
uczniach mających najsłabsze
wyniki w nauce, wnioski do
dalszej pracy nauczycieli

kontrola wyników nauczania

kontrola pracy nauczycieli pod kątem realizacji
Programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia

 uwzględnienie w planie szkoły szkoleń mających na
celu położenie nacisku na częstsze stosowanie w
procesie dydaktycznym nowoczesnych i aktywizujących
metod nauczania, lepszej komunikacji na poziomie
uczeń-nauczyciel-rodzic
Wspieranie Rady
Pedagogicznej w
zakresie doskonalenia
metod pracy
nauczycieli.

 zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia
kwalifikacji oraz możliwości dokształcania (rady
szkoleniowe, warsztaty, kursy)
 nawiązanie współpracy z ośrodkami doskonalenia
nauczycieli w celu przygotowania oferty szkoleń dla
rady pedagogicznej, warsztatów i szkoleń
indywidualnych nauczycieli w zakresie sposobów
pracy z uczniami z trudnościami dydaktycznymi.
 wspieranie nauczycieli w pracy i różnych
przedsięwzięciach, tworzeniu programów autorskich,
innowacji pedagogicznych

Wychowanie i
współpraca z

 stosowanie nagród motywujących do wytężonej
pracy poszczególne zespoły klasowe, jak również
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Uzyskanie informacji o
realizacji programu,
naniesienie ewentualnych
zmian, podanie wskazówek
do dalszej pracy.
Lekcje są atrakcyjne i
motywujące dzieci do pracy,
lepszy przepływ informacji
Nauczyciele podnoszą swoje
kwalifikacje, wdrażają
nowoczesne metody pracy z
uczniami
Nauczyciele podnoszą swoje
kwalifikacje, wdrażają
nowoczesne metody pracy z
uczniami z trudnościami
dydaktycznymi
Nauczyciele tworzą i
wdrażają programy,
podniesienie jakości
kształcenia
Uczniowie są zmotywowani
do lepszej pracy

Raz w miesiącu
od listopada
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Dwa razy w
semestrze
od listopada
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Wrzesień
2015-2016
2016/2017
2017/2018
2015-2018
(zgodnie z
harmonogramem
WDN)
2015-2018
(zgodnie z
harmonogramem
WDN)

2015-2018
Styczeń/czerwiec
2015-2016

rodzicami

poszczególnych uczniów

2016/2017
2017/2018

 wspomaganie uczniów z rodzin gorzej sytuowanych
 zorganizowanie dowozu rodziców z okolicznych
miejscowości na wywiadówki szkolne
 zorganizowanie cotygodniowych konsultacji
nauczycieli dla dzieci i rodziców.

Wszyscy uczniowie aktywnie
uczestniczą w życiu szkoły
Zwiększenie frekwencji
rodziców na zebraniach

Lepszy przepływ informacji,
rodzice zyskują informacje o
postępach dzieci

2015-2018
5 razy w każdym
roku szkolnym
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Od listopada
2015r. 1 raz w
tygodniu

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI

Działania

Planowanie pracy
dydaktycznej z
potrzeby
podniesienia
efektów
kształcenia

Sposoby realizacji
 dostosowanie planów
wynikowych do treści
wynikających z podstawy
programowej oraz do
możliwości
i zainteresowań ucznia
 zapoznanie uczniów z
zadaniami wynikającymi z
programu, które są
przeznaczone dla nich

Spodziewane efekty
Nauczyciele aktualizują
swą wiedzę o podstawie
programowej i
sprawdzianie
szóstoklasisty.
Uczniowie są świadomi
zadań stawianych przed
nimi.
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Sposoby
monitorowania

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

wszyscy
nauczyciele

Wrzesień
2015-2016
2016/2017
2017/2018

Analiza planów
wynikowych

wychowawcy
klas

Wrzesień
2015-2016
2016/2017
2017/2018

Kontrola wpisów
w dziennikach

 opracowanie i wdrożenie
programów autorskich do
pracy z uczniami
uzdolnionymi
 opracowanie programów
autorskich i wdrożenie
innowacji pedagogicznych w
klasach pierwszych z języków
obcych
 stosowanie nacobezu
 korzystanie przez
nauczycieli z Banku dobrych
praktyk.

 przeprowadzenie testów
diagnozujących, opracowanie
analiz i wniosków do dalszej
pracy,

Nauczyciele wdrażają
nowe propozycje do pracy
z uczniami. Uczniowie
korzystają z atrakcyjnych
zajęć, myślą kreatywnie,
systematycznie rozwijają
uzdolnienia
Uczniowie rozwijają
umiejętności
lingwistyczne
Uczniowie wiedzą czego
się od nich oczekuje i
znają zasady pracy
Uczniowie interesują się
zajęciami.
Nauczyciele, uczniowie,
rodzice mają obraz wiedzy
i umiejętności uczniów,
znają postępy i braki.
Sprawdzają stopień
opanowania
poszczególnych treści
kształcenia.
Uczniowie przyzwyczajają
się do pisania
sprawdzianów.
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nauczyciele
przedmiotów

germaniści,
angliści
Liderzy
zespołów
przedmiotowych
nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

Koordynator do
spraw diagnoz

od lutego 2016 i
w latach 20172018

Opracowanie do
marca 2016r. i
wdrożenie w
latach 20162018
2015-2016
2016/2017
2017/2018
2015-2016
2016/2017
2017/2018

Od listopada
2015
wrzesień/maj
2016/2017
2017/2018

analiza
programów

analiza
programów
Obserwacja zajęć,
zeszytów
uczniowskich
Karty obserwacji
zajęć

Analizy aportówwyników

 zapoznanie się z opiniami i
orzeczeniami PPP,

Rozpoznanie
potrzeb i
możliwości
edukacyjnych
uczniów w
zakresie sposobów
uczenia się i
rodzaju inteligencji

 analiza stosowanych metod
pod kątem dążenia do
optymalizacji procesu
dydaktycznego w szkole,
stosowanie metod
aktywizujących i
motywujących na zajęciach
 sprecyzowanie wymagań i
kryteriów oceniania,
uwzględnienie w PSO jego
motywacyjnego charakteru

Doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

 udział w szkoleniowych
radach pedagogicznych
poświęconych
 udział nauczycieli w
kursach zewnętrznych

Nauczyciele zdobywają
wiedzę o potrzebach
uczniów i sposobach pracy
z nimi.
Nauczyciele prowadzą
ewaluację stosowanych
metod aktywizujących.
Uczniowie są
zmotywowani do lepszej
pracy.
Nauczyciele prowadzą
ewaluację PSO. Uczeń jest
świadomy stawianych
wymagań. Wzrasta jego
samoocena.

Nauczyciele pozyskują
wiedzę, dzielą się nią na
radach szkoleniowych i
spotkaniach zespołów
przedmiotowych.
Wykorzystują ją na
zebraniach z rodzicami.
Wykorzystują do
tworzenia własnego
warsztatu pracy.
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pedagodzy

Liderzy
zespołów
przedmiotowych

Liderzy
zespołów
przedmiotowych

Liderzy WDN

Październik
2015
wrzesień
2016/2017
2017/2018
listopad, luty,
kwiecień
każdego roku
2015-2016
2016/2017
2017/2018

Analiza
dokumentacji
pedagoga

Analiza
protokołów
posiedzenia
zespołu
przedmiotowego

Analiza
protokołów
posiedzenia
Październik
zespołu
2015 i później w
przedmiotowego;
razie potrzeby
Przedmiotowego
Systemu
Oceniania
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Spotkania i
rozmowy z
liderami WDN

 opracowanie tematyki rad
szkoleniowych i szkoleń w
kolejnych latach oraz ich
organizacja

Diagnozowanie
osiągnięć
edukacyjnych
uczniów, analiza
wyników

 badanie przyrostu wiedzy i
umiejętności, opracowywanie
testów diagnostycznych z
własnego przedmiotu i testów
przeprowadzanych w klasach
nauczania zintegrowanego,
analiza i wyciągnięcie
wniosków, ewaluacja sposobu
nauczania
 opracowanie raportu
dotyczącego analizy
sprawdzianu w klasie VI

 udział klas III, V i VI w
badaniach diagnostycznych
zewnętrznych OBUT, OKE
Dostosowanie
pracy z uczniem o
specyficznych
potrzebach
edukacyjnych i
praca z uczniem

 opracowanie dostosowań w
pracy nauczyciela z uczniami z
trudnościami w nauce oraz
uzdolnionymi

Nauczyciele analizują
swoje mocne i słabe
strony,

Nauczyciele, dzieci i
rodzice zdobywają wiedzę
o stanie umiejętności
uczniów i formułują
wnioski do dalszej pracy.

Nauczyciele, dzieci i
rodzice zdobywają wiedzę
o stanie umiejętności
uczniów i formułują
wnioski do dalszej pracy.
Nauczyciele, dzieci i
rodzice zdobywają wiedzę
o stanie umiejętności
uczniów i formułują
wnioski do dalszej pracy.
Uczniowie pracują w
swoim tempie i w miarę
swoich możliwości, nauka
nie jest stresująca
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2016/2017
2017/2018

Koordynator do
spraw diagnoz

wrzesień
czerwiec
2015-2016
2016/2017
2017/2018

raport – analiza
wyników

zespoły
przedmiotowe;
lider d/s analizy
wyników
nauczania

Czerwiec
2016
2017
2018

Analiza wyników
i raport

Koordynator do
spraw diagnoz

pedagodzy

Styczeń,
kwiecień, maj
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Październik
2015
wrzesień
2016-2018

raport – analiza
wyników

Analiza
informacji
zawartych przy
planach
wynikowych dla
danej klasy

zdolnym
 umożliwienie uczniom
samodzielnego poszukiwania
informacji w różnych źródłach
 różnicowanie poziomu
trudności zadań, dające
uczniom szansę na odniesienie
sukcesu
 zachęcanie uczniów do
udziału w konkursach,
turniejach, olimpiadach,
zawodach, organizacja
konkursów
 stworzenie wszechstronnych
warunków indywidualnego
rozwoju w ramach pracy z
uczniem zdolnym poprzez
modyfikację metod i sposobów
kształcenia
 wzbogacenie oferty zajęć
dodatkowych i zaplanowanie
ich w taki sposób, aby mogli
uczestniczyć w nich uczniowie
dojeżdżający

Uczniowie posługują się
słownikami i innymi
źródłami informacji i
wykorzystują je w
praktyce.
Uczniowie osiągają
sukcesy i podnoszą
poczucie własnej wartości.
Uczniowie biorą udział i
odnoszą sukcesy w
konkursach olimpiadach

Wzrost stopnia
opanowania wiadomości i
umiejętności uczniów,
uczeń rozwija swoje
zainteresowania, rozumie
poczucie własnej wartości
Nauczyciele diagnozują
potrzeby uczniów w
zakresie zajęć
dodatkowych i tworzą
programy i plany tych
zajęć motywują uczniów.
Uczniowie aktywnie
uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych
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wszyscy
nauczyciele

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Obserwacje lekcji

wszyscy
nauczyciele

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Obserwacje lekcji

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Analiza
sprawozdań
wychowawców
klas; protokołów
przebiegu
konkursów;
rozmowy z
uczniami

Wszyscy
nauczyciele

Do października
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Analiza
programów i
planów zajęć
pozalekcyjnych

Kierownik
świetlicy
wicedyrektor

Do października
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Kontrola rozkładu
jazdy autobusów
w odniesieniu do
planu zajęć

Koordynator do
spraw
konkursów

 promowanie uczniów
zdolnych w środowisku
lokalnym i nie tylko (występy,
artykuły i publikacje w prasie,
na stronie internetowej szkoły,
wystawy, przedstawienia,)

Współpraca z
rodzicami

 w ramach spotkań z
rodzicami uświadamianie
rodzicom, jakie czynniki mają
wpływ na osiągnięcia uczniów
(frekwencja, systematyczna
praca dziecka, środowisko
dziecka, warunki
indywidualne, motywacje
dziecka, system wychowawczy
i zaangażowanie rodziców)

 wyznaczenie terminów
indywidualnych konsultacji
nauczycieli dla rodziców

 zorganizowanie szkoleń dla
rodziców spotkania z
pedagogiem i psychologiem

Wzrost pozytywnej
samooceny u uczniów i
motywacji do dalszej
pracy.

Rodzice są świadomi
czynników wpływających
na sukcesy uczniów i
potrafią pomóc swoim
dzieciom.

Rodzice mają możliwość
skorzystania z
indywidualnych
konsultacji z
nauczycielami.
Rodzice uzyskują wiedzę
oraz mają możliwość
konsultacji z
pedagogiem/psychologiem
.
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Administrator
strony
internetowej,
Po każdych
koordynatorzy
sukcesach dzieci
imprez
środowiskowych
,

wychowawcy
klas

wszyscy
nauczyciele

psycholog,
pedagog

5 razy w
każdym roku
szkolnym
2015-2016
2016/2017
2017/2018

raz w tygodniu
2015-2016
2016/2017
2017/2018
Listopad2015
styczeń 2016
grudzień 2016
luty 2017
październik2018

Obserwacja
imprez, śledzenie
publikacji,
rozmowy z
uczniami

rozmowy z
rodzicami

Analiza wpisów
w dziennikach

Analiza wpisów
w dziennikach

 prowadzenie lekcji
otwartych dla rodziców

Poprawienie
frekwencji na
zajęciach
edukacyjnych,
otoczenie opieką
uczniów z
trudnych
środowisk
społecznych

 udzielanie w sposób
zrozumiały i przyjazny
informacji i wyjaśnień o
wynikach przeprowadzanych
sprawdzianów diagnozujących
oraz o mocnych i słabych
stronach diagnozowanej grupy
i poszczególnych uczniów
 systematyczna kontrola
uczęszczania uczniów na
zajęcia;
 utworzenie w świetlicy
szkolnej kącików do
odrabiania lekcji pod
kierunkiem nauczycieli języka
polskiego, matematyki,
historii, wychowawców
świetlicy
 nawiązanie współpracy ze
świetlicami wiejskimi, pomoc
w odrabianiu lekcji,
alternatywne sposoby
spędzania wolnego czasu

Rodzice poznają metody
pracy z dziećmi,
obserwują dzieci w grupie
rówieśniczej.

Nauczyciele udzielają
informacji w sposób
zrozumiały i przyjazny
uczniom. Wzrost
świadomości uczniów w
zakresie oceniania zadań
Zmniejsza się absencja
uczniów
Nauczyciele udzielają
pomocy w odrabianiu
lekcji i więcej czasu
wolnego w domu.

Uczniowie uzyskują
pomoc w miejscu
zamieszkania.
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Luty, marzec
2015
Listopad,
styczeń 2016
Luty marzec
2018

obserwacja zajęć

Diagnozujący
nauczyciele
Wychowawcy
klas

Na najbliższych
zebraniach po
przeprowadzony
ch diagnozach

Analiza wpisów
w dziennikach,
rozmowy z
rodzicami

wychowawcy
klas

Na bieżąco

Analiza wpisów
w dziennikach

Od października
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Analiza wpisów
w dziennikach

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

nauczyciele
świetlicy, języka
polskiego,
matematyki

nauczyciele
prowadzący
zajęcia
świetlicowe

Od marca
2016

Rozmowy z
wychowawcami
świetlic

 pomoc w uzyskiwaniu przez
rodziny wsparcia materialnego Rodzice uczniów uzyskują
– współpraca z odpowiednimi wsparcie materialnofinansowe.
instytucjami

wychowawcy
klas, pedagog
szkolny

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Analiza wpisów
w dziennikach

DZIAŁANIA UCZNIÓW
Zadania

Sposoby i formy realizacji
 zgłaszanie ciekawych
pomysłów do pracy w szkole

Aktywizacja
uczniów


Współdziałanie i
planowanie pracy

sygnalizowanie i
reagowanie na zauważone
nieprawidłowości

 organizowanie pomocy
koleżeńskiej

Spodziewane efekty
Uczniowie czują się
partnerami nauczycieli,
są pozytywnie
zmotywowani do nauki i
działań na rzecz szkoły
Uczniowie znają swoje
prawa i obowiązki,
stosują się do nich,
reagują na ich łamanie

Uczniowie aktywnie
współdziałają, znają
swoje mocne i słabe
strony, nadrabiają braki
w nauce,
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Osoby
odpowiedzialne
Samorząd
Uczniowski,
opiekun SU
Samorząd
Uczniowski,
opiekun SU,
wychowawcy

Wychowawcy,
gospodarze klas,
pedagog

Terminy
realizacji
Styczeń 2016,
Październik
2016,
Październik
2017
Na bieżąco,
informacje
sumujące od
SU czerwiec
2016, 2017,
2018
listopad, luty
2015
wrzesień, luty
2016
wrzesień, luty
2017

Sposoby
monitorowania
Rozmowy w
czasie spotkań z
SU
Analiza wyników
ankiet
skierowanych do
uczniów
Analiza
dokumentacji
nauczyciela
wychowawcy,
rozmowy z
uczniami, analiza
ankiet

skierowanych do
uczniów

 dokonywanie samooceny
podczas zajęć
Uczniowie efektywnie
wykorzystują czas,
planują swoje działania,

 organizacja czasu
pozalekcyjnego

DZIAŁANIA RODZICÓW
Zadania

Monitorowanie
postępów dzieci w
nauce

Sposoby i formy realizacji
 organizowanie własnych
zajęć tak, aby mieć czas na
rozmowy z dzieckiem i
pomoc w czasie
przygotowywanie się do
lekcji.
 śledzenie notatek i
informacji
przekazywanych przez
nauczycieli (uwagi,
oceny, zadania domowe) i
przekazywanie informacji
zwrotnej
 systematyczny udział w
spotkaniach z

Spodziewane efekty
Rodzice znają problemy i
sukcesy dzieci w nauce,
uczniowie są
przygotowani do lekcji,
pracują systematycznie,
Istnieje skuteczny
przepływ informacji
miedzy szkołą a
rodzicami

Osoby
odpowiedzialne
rodzice
pedagog
psycholog,
wychowawcy

Terminy
realizacji
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Sposoby
monitorowania
Rozmowy z
rodzicami,
obserwacja
spotkań z
rodzicami

Analiza
dokumentacji
nauczyciela,
wychowawcy
Analiza wpisów
do dziennika oraz
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wychowawcą (zebrania z
rodzicami), korzystanie ze
spotkań w czasie
konsultacji nauczycieli




Poprawa
frekwencji

udział rodziców w
zajęciach otwartych

systematyczne
usprawiedliwianie
nieobecności dzieci na
zajęciach,

protokołów
zebrań z
rodzicami
Rodzice znają pracę
dzieci na lekcji, ich
funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej

Liderzy zespołów
przedmiotowych

Uczniowie nie wagarują,
systematycznie
uczestniczą w zajęciach,
osiągają lepsze wyniki w
nauce.

Wychowawcy,
pedagog

Kwiecień/maj
2016
Kwiecień/maj
2017
Kwiecień/maj
2018
Kontrola
frekwencji
jeden raz w
miesiącu
Od
listopada2015/
2016
2016/2017
2017/2018

DZIAŁANIA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

1. Zdiagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie formy kontaktów ze szkołą i tematyki spotkań warsztatowych.
2. Zdiagnozowanie relacji na poziomie uczeń – nauczyciel.
3. Opracowanie programu bezstresowego przejścia dzieci z pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego.
4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych i psychoedukacyjnych.
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Obserwacja zajęć
otwartych

Analiza zapisów
w dzienniku,
analiza
dokumentacji
pedagoga

5. Opracowanie i wdrożenie programów dla uczniów z problemami w nauce i uzdolnionych.
6. Rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga ono wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich jak:
PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez prowadzenie zajęć z rodzicami pokazujących pracę z dzieckiem w
domu (nadrabianie zaległości za dni nieobecne, umiejętność korzystania z podręcznika, wskazanie istotnej roli systematycznego odrabiania
prac domowych).
8. Przeprowadzanie warsztatów z uczniami na temat rozwiązywania problemów w nauce.
9. Organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjny

V. Harmonogram działań
1. Poprawa umiejętności czytania
L.p

Zadania

Sposób realizacji

Spodziewane
efekty

Termin realizacji
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Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły

Osoby
odpowiedzialne

1.

Doskonalenie
czytania ze
zrozumieniem.

1. Praca z tekstem w
podręczniku
szkolnym lub innym
tekstem
źródłowym.
2. Analiza przez
nauczyciela stopnia
zrozumienia tekstu za
pomocą pytań ,
dodatkowych ćwiczeń.

Uczniowie
rozumieją czytany
tekst.
Potrafią analizować
zawarte w nim
wiadomości i
wyciągać wnioski.

Na każdej lekcji

3.Ćwiczenie umiejętności
czytania ze zrozumieniem.

Uczniowie chętniej
szukają potrzebnych
informacji i wiedzy
w różnych
publikacjach,
doceniają wzrost
swojej wiedzy.
Płynnie czytają,
chętnie
wypożyczają
książki, biorą udział
w konkursach
czytelniczych

Wrzesień 2015 –
czerwiec 2018

4. Popularyzacja
czytelnictwa wśród
uczniów. Kontrola stanu
czytelnictwa
w bibliotece szkolnej –
współpraca nauczyciela z
łącznikiem z biblioteką.
5. Czytanie głośne, płynne
z odpowiednią dykcją,
akcentem – pod kierunkiem
nauczyciela.

6. Czytanie na czas.

7. Akcja ,, Poczytaj mi

Zachęcają kolegów
do czytania swoich
ulubionych książek.
Najmłodsi
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2015-2016
2016/2017
2017/2018

Obserwacja zajęć
edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i j.
polskiego

Wszyscy nauczyciele

bibliotekarz
1 x w miesiącu 20152018

Na każdej lekcji 20152018

Klasy 2 - 3 edukacji
wczesnoszkolnej i klasa 4
wrzesień 2015- czerwiec
2018

Analiza wyników na
radzie pedagogicznej
.

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, j.
polskiego

Obserwacja zajęć
Nauczyciele biblioteki

przyjacielu”
- czytanie książek podczas
długich przerw przez
uczniów gimnazjum i klas
szóstych uczniom klas 3 –
4.
- czytanie w klasach 0 – 2
przez uczniów gimnazjum i
klas szóstych .

uczniowie poprzez
przykład starszych
kolegów są
zachęcani do
samodzielnego
czytania .

8. Konkursy czytelnicze
-,, Najlepszy czytelnik”,
,, Czytające klasy”.

Uczniowie
doskonalą technikę
czytania i czytanie
ze zrozumieniem

2 x w tygodniu 2015-

2016
2016/2017
2017/201
1 x w tygodniu 20152018

- plebiscyt czytelniczy
- quiz czytelniczy

Koniec każdego miesiąca

2015-2016
2016/2017
2017/2018
listopad, styczeń, marzec,
maj 2015-2018
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Obserwacja zajęć

bibliotekarz

2.

Wdrażanie do
dokonywania
analizy czytanych
tekstów.

1. Praca z tekstem – analiza
tekstu pod kierunkiem
nauczyciela,
omówienie problematyki,
tematu,
wymowy.

Uczniowie
potrafią
analizować
wskazany tekst

Uczniowie pracują 2 razy w półroczu 2015z tekstami
2018
pochodzącymi z
różnych źródeł,
odczytują treści
przekazane wprost
2 razy w półroczu 2015i przenośnie
2018
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Obserwacja zajęć
edukacyjnych.

nauczyciel podczas
lekcji, w tym zajęć
wyrównawczych,

Analiza zapisów w
dzienniku

nauczyciele języka
polskiego

2015-2018

Nauczyciele języka
polskiego

2.Analiza tekstów
literackich.

3.Badanie osiągnięć
edukacyjnych
w zakresie analizy rożnych
tekstów kultury. Wdrażanie
wniosków do dalszej pracy.
4.Badanie stopnia
opanowania umiejętności
uczniów z zakresu
kompetencji językowych testy sprawdzające.
Wdrażanie wniosków do
dalszej pracy.

Cały etap edukacyjny
zgodnie z planami
pracy nauczycieli

koordynator do
spraw diagnoz

2. Poprawa umiejętności pisania
L.p

Zadania

Sposób realizacji

Spodziewane
efekty

Termin realizacji

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły

1.

Ćwiczenie estetyki
pisma.

Nauczyciel wdraża i ćwiczy
dbałość o układ graficzny,
czytelność i estetykę zapisu.

Wrzesień 2015 –
czerwiec 2018

Podczas obserwacji
zajęć.

Wszyscy nauczyciele

Celowe stosowanie
środków językowych

1. Ćwiczenie pisania
krótszych i dłuższych form
wypowiedzi poprawnych
pod względem
stylistycznym i logicznym.
2.Analiza przez nauczyciela
i dzieci pisemnych
wypowiedzi uczniów na
określony temat pod kątem
poprawności
kompozycyjnej.
3.Badanie osiągnięć
edukacyjnych po każdym
dziale tematycznym.

Uczeń prowadzi
starannie zeszyt
zwracając uwagę na
poprawność
ortograficzną,
interpunkcyjną i
językową. W
pracach pisemnych
zwraca uwagę na
poprawne
rozmieszczenie
tekstu, stosuje
akapity.
Uczniowie potrafią
poprawnie tworzyć
krótsze i dłuższe
formy wypowiedzi.

Zgodnie z planami
pracy – rok szkolny
2015-2018

Kontrola ocen w
dziennikach
lekcyjnych.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i
języka polskiego

2.

Uczeń otrzymuje
informacje o
błędach w swojej
kompozycji, potrafi
je skorygować

Uczeń wykonuje
poprawnie zadania
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Osoby
odpowiedzialne

4.Wdrażanie do korzystania
ze słowników podczas
pracy.

w teście po każdy
dziale .
Uczeń umiejętnie
korzysta ze
słowników na i po
lekcjach .

Wszyscy nauczyciele

5.Motywowanie uczniów do Uczniowie piszą
pisania dodatkowych prac
dodatkowe prace,
na określony temat.
rozwijają swoje

3.

Przestrzeganie
norm
gramatycznych,
ortograficznych i
interpunkcyjnych

1.Wdrażanie uczniów do
czujności ortograficznej
poprzez częstsze ćwiczenia
przy zastosowaniu różnych
metod np. wizualizacja, gry
dydaktyczne, metoda
skojarzeń.
2. Wyjaśnianie zasad
ortograficznych i uczulanie
dzieci na poprawność
ortograficzną w czasie
wszystkich lekcji.
3. Kontrola zeszytów i prac
pisemnych na każdym
przedmiocie pod względem

kompetencje
językowe , osiągają
lepsze wyniki.
Nauczyciele
kontrolują
prowadzenie
zeszytów

Uczniowie
zdobywają nagrody
i dodatkowe oceny.

Nauczyciel stosuje
elementy oceniania
kształtującego,

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
polonisci

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

Kontrola zeszytów
uczniowskich

Lata 2015 - 2018
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Liderzy zespołów
przedmiotowch

W czasie lekcji 20152018

3 x w półroczu 20152018

ortograficznym
i interpunkcyjnym.
2.Zorganizowanie konkursu
na
,,Mistrza ortografii w klasie
i szkole”.
3 Egzekwowanie udzielania

Obserwacje
dyrektora
zapisy w
dziennikach
notatki.

Obserwacja
przebiegu
konkursu.

Koordynator do spraw
kokursu

pełnych odpowiedzi na
zadane
pytania.
4 Analiza pracy ucznia i
dawanie jasnych
wskazówek jak poprawić
błędy.

Nauczyciel stosuje
nacobezu,
uczniowie są
zmotywowani do
pracy, znają
celowość swoich
działań

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Analiza prac
uczniowskich i
sposobu ich
oceniania

Liderzy zespołów
przedmiotowch

3. Poprawa umiejętności rozumowania
L.p

Zadania

Sposób realizacji

Spodziewane
efekty

1.

Kształcenie
umiejętności
rozwiązywania zadań
otwartych i
problemowych.

1.Rozwiązywanie zadań
metodami proponowanymi
przez uczniów.
2.Analizowanie wraz z
uczniami przykładowych
rozwiązań zadań w kontekście
oceniania kryterialnego.

Uczniowie
rozwiązują zadania
metodami różnymi
w tym
proponowanymi
przez siebie,
zadania oceniane są
przez nauczyciela
wraz z uczniami w
kontekście
oceniania
kryterialnego
Uczniowie potrafią
zapisać plan
rozwiązania zadania

3.Kształcenie u uczniów
umiejętności zapisywania
planu rozwiązania zadań z
matematyki i przyrody.
4.Monitorowanie postępów
uczniów poprzez przykładowe
testy, stosowanie nacobezu
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Termin realizacji

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły

Obserwacja zajęć,
analiza wyników
nauczania

Osoby
odpowiedzialne

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
matematyki i
przyrody

Przyrost wiedzy jest
monitorowany
poprzez
przykładowe testy

2.

3.

Doskonalenie
umiejętności
wykonywania obliczeń
matematycznych.

Poznanie i utrwalenie
pojęć i nazw
matematycznych.

1.Wykonywania przez uczniów
obliczeń : w zbiorze liczb
wymiernych, dotyczących
odległości, skali, obwodów i
pól figur.
2.Projekt międzyprzedmiotowy
- czas, kalendarz.

1.Motywowanie uczniów do
utrwalania umiejętności
związanych z pojęciami i
określeniami matematycznymi
poprzez krótkie konkursy,
zabawy matematyczne.
(Zachętki i motywki , plusy
wstawiane do zeszytu.)

Uczniowie
dokonują obliczeń
w zbiorze LW
dotyczące skali,
odległości, figur.

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Listopad 2015
Zajęcia są
Listopad 2016
atrakcyjne i
Listopad 2017
motywujące dla
uczniów
Uczniowie
2015-2016
zdobywają wiedzę
2016/2017
na temat pojęć
2017/2018
matematycznych ,
zajęcia są atrakcyjne
dla uczniów

Obserwacja zajęć.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
matematyki i
przyrody
Organizator projektu

Rozmowy z
nauczycielem.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
matematyki,

4. Poprawa umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
L.p

1.

Zadania

Sposób realizacji

Kształcenie
umiejętności doboru
odpowiedniego
modelu
matematycznego do

1. Projekt
międzyprzedmiotowy - (droga,
prędkość, czas, obliczanie pól
powierzchni, , pojemność
zakupy)

Spodziewane
efekty
Uczniowie potrafią
zastosować
odpowiedni model
matematyczny do
sytuacji
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Termin realizacji
Styczeń

2015-2016
2016/2017

Sposób sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły
Obserwacja zajęć.

Osoby
odpowiedzialne
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
matematyki i
przyrody.

sytuacji, przetwarzanie
tekstu na działania
arytmetyczne.
2.

Ćwiczenie zamiany
jednostek i jej
prawidłowej
interpretacji
graficznej

1.Ćwiczenia praktyczne
dotyczące obliczeń z
wykorzystaniem rożnych
miar oraz zamiany
jednostek.
2.Rozwiązywanie rożnych
typów zadań związanych z
codziennością ucznia,
(zakupy, opłaty), zwrócenie
uwagi nauczyciela na etapy
rozwiązywania zadań z
treścią.
-.Zwiększenie liczby zajęć
z zastosowaniem np.
obliczaniem
powierzchni działki.
-.Pokazywanie i
poszukiwanie dojścia do
rozwiązania zadania
rożnymi metodami,

przedstawionej w
modelu
matematycznym.
Uczniowie stosują
zamiany jednostek
w sytuacji
praktycznej w tym
związanych z
codziennością .

2017/2018
Lata 2015 - 2018

Obserwacja zajęć.

Na zajęciach kół
zainteresowań
2015-2018

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
matematyki i
przyrody

5. Poprawa umiejętności korzystania z informacji
L.P

Zadania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty
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Termin realizacji

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły

Osoby
odpowiedzialne.

1.

2.

Kształcenie
umiejętności
odczytywania
danych
z rożnych źródeł
i wykorzystania ich
w zadaniach.

Doskonalenie
umiejętności
interpretacji
przetwarzania
informacji
tekstowych,
liczbowych,
graficznych.

1.Projekt
międzyprzedmiotowy Odczytywanie danych z
różnych źródeł – tabela ,
diagram, wykresprzedstawienie zebranych
informacji
2.Wyszukiwanie w
słownikach znaczenia
użytego w zdaniu wyrazu .
3.Ćwiczenia dotyczące
czytania i wykorzystania
danych zapisanych w
rożnych formach.

Uczniowie potrafią
korzystać z różnych
źródeł informacji i
formułować
prawidłowe wnioski

Odczytywanie i interpretacja
danych przedstawionych w
tabelach, diagramach i na
wykresach.

Uczniowie
interpretują
odczytane dane i
przetwarzają
informacje w nich
zawarte.

Marzec

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Rozmowa z
nauczycielem
Obserwacja zajęć

nauczyciele
matematyki i zajęć
komputerowych

nauczyciele j.
polskiego .
Uczeń potrafi
korzystać ze
słowników .

Nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

Uczniowie stosują i
wykorzystują dane
zapisane w różnych
formach

2015-2016
2016/2017
2017/2018

Obserwacja zajęć

n-le j.polskiego,
matematyki, historii,
przyrody, informatyki

6. Współpraca z rodzicami
Termin realizacji
L.P. Zadania

1.

Zapoznanie rodziców
ze zmianami

Sposób realizacji

Spodziewane
efekty

Nauczyciel zapoznaje
rodziców z zasadami

Rodzice poznali
zmiany
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Każdorazowo po
wprowadzeniu poprawek i

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły
Kontrola protokołów
zebrań z rodzicami.

Osoby
odpowiedzialne
Liderzy zespołów
przedmiotowych

wymagań WSO i
PSO .

oceniania jego dziecka.

Wzmocnienie
przepływu informacji
nauczyciel-rodzic i
odwrotnie.

Informowanie na bieżąco
rodziców o wynikach dzieci
ze sprawdzianów,
osiągnięciach
i trudnościach dziecka.
Udzielenie rodzicom
wskazówek do dalszej pracy z
dzieckiem.

Podnoszenie poziomu
komunikacji i
współpracy między
rodzicami i
nauczycielami

Udział rodziców w lekcjach
otwartych
- dowóz rodziców na zebrania
- konsultacje z nauczycielami
- wprowadzenie i-dziennika

3.

Zaangażowanie
rodziców w pisaniu
testu przykładowego
klas VI razem ze
swoim dzieckiem.

Projekt - Rodzice poznają
zasady pisania i oceniania
sprawdzianu po szkole
podstawowej.

4.

Podwyższenie
frekwencji dzieci na
zajęciach lekcyjnych.

Uświadomienie rodzicom
znaczenia frekwencji w
procesie edukacyjnym w tym
nieusprawiedliwionej absencji

4.

Diagnozowanie

Prowadzenie badań

2.

wprowadzone w
WSO i PSO, znają
zasady oceniania
uczniów.
Rodzice są na
bieżąco
informowani o
wynikach swoich
dzieci i sposobach
udzielenia pomocy,
mają stały dostęp do
informacji o
funkcjonowaniu ich
dzieci w szkole

wrzesień każdego roku.

2015-2018: wrzesień,
listopad,
grudzień, styczeń, marzec,
kwiecień, maj.
Indywidualne spotkania i
rozmowy telefoniczne ,
kontakty poprzez pocztę
elektroniczną, i-dziennik

Kontrola zapisów
w dziennikach,
rozmowy z
nauczycielami i
rodzicami, kontrola
prowadzenia dziennika

Od lutego 2016

Rodzice uczestniczą
w pisaniu
sprawdzianu po
szkole podstawowej
poznają zasady
pisania i oceniania.
Rodzice
uświadamiani są na
spotkaniach na
temat ważności
systematycznego
uczestniczenia ich
dzieci w lekcjach
Nauczyciele poznają
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Liderzy zespołów
przedmiotowych,
wychowawcy

Nauczyciele
informatyki

Październik/listopad 20152018.

Analiza wyników
sprawdzianów
próbnych.

Wychowawcy klas
szóstych.

Zebrania z rodzicami
według harmonogramu
2015-2018. (5 razy w roku)

Zapisy w dzienniku.

Wychowawcy.

Listopad 2015r.

Analiza wyników

psycholog

5.

6.

potrzeb i oczekiwań
rodziców w stosunku
do szkoły.

ankietowych.

Wspomaganie
rodziców w procesie
dydaktycznowychowawczym

Prowadzenie zajęć z
rodzicami w charakterze
treningu umiejętności
rodzicielskich i pracy z
dzieckiem

Wdrożenie rodziców
do współpracy ze
szkołą.

Porady i konsultacje dla
rodziców
Pikniki rodzinne i
profilaktyczne. Wspieranie
działań wychowawców przez
rodziców.

opinie rodziców
dotyczącą ich
oczekiwań wobec
szkoły.
Rodzice
uświadamiają sobie
ich znaczenie w
procesie
dydaktycznowychowawczym

Październik 2016
Listopad 2017

ankiet

2 razy w roku
2015-2016

Obserwacja zajęć,
Rozmowy z
rodzicami

Raz w tygodniu
Rodzice rozumieją
Czerwiec 2016
zagrożenia związane Maj 2017
z uzależnieniami,
Maj 2018
współpracują ze
szkołą i
środowiskiem
lokalnym.

Psycholog
Pedagog

Psycholog
Obserwacja
imprezy, rozmowy z
nauczycielami i
rodzicami

Psycholog, pedagog
wychowawcy

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły

Osoby
odpowiedzialne

Obserwacja lekcji.

Wszyscy
nauczyciele

7. Praca z uczniem zdolnym
L.P. Zadania

1.

Stwarzanie
możliwości
wykazania się
wiadomościami i
umiejętnościami
wybiegającymi poza
podstawę

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

Przydzielanie uczniom zadań
trudniejszych podczas pracy
grupowej lub indywidualnej.
Różnicowanie stopnia
trudności prac domowych i
prac klasowych.
Przydzielanie uczniom

Uczniowie
Systematycznie na
rozwijają swoje
lekcjach 2015-2018
zdolności i
zamiłowania
poprzez
dodatkowe zadania
33

Termin realizacji

programową

zdolnym roli asystenta/lidera
Przygotowywanie przez
uczniów /filmów/spektakli po
przeczytaniu lektury.
Prowadzenie przez uczniów
fragmentów lekcji.
Organizowanie spotkań z
innymi uczniami zdolnymi.
Wskazywanie dodatkowych
źródeł wiedzy, zachęcanie do
lektury czasopism.
Wyeksponowanie sukcesów
uczniów uzdolnionych
(gablota, strona internetowa,
gazetka szkolna) . Wycieczki
edukacyjne.
Spotkania z ciekawymi ludźmi
ze świata nauki, biznesu,
sportu, z udziałem
absolwentów szkoły.

i ich nietypowe
formy. Czują się
wyróżnieni i
docenieni.

Po każdych
osiągnięciach uczniów
2 razy w roku 20152018

2.

Stwarzanie
możliwości
poszerzania wiedzy i
przygotowania do
udziału w konkursach

Przygotowywanie uczniów do
konkursów przedmiotowych
wewnątrzszkolnych i
kuratoryjnych.

Uczniowie
przygotowują się
do konkursów,
osiągają sukcesy.

3.

Stwarzanie
możliwości
rozwijania uzdolnień
i zainteresowań na
zajęciach
pozalekcyjnych.

Opracowanie programów i
planów zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów

Nauczyciele
rozpoznają i
ukierunkowują
uzdolnienia i
zainteresowania
uczniów,
uczniowie działają
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2015-2016 konkursy
szkolne i
międzyszkolne, o
zasięgu wojewódzkim i
ogólnopolskim wg
harmonogramu
Do końca września
2015, 2016,2017

Analiza osiągnięć
uczniów,
proponowanych
form pracy z
uczniem zdolnym,
Liderzy zespołów
przedmiotowych
Analiza wyników
konkursów,

Koordynator do
spraw konkursów

Analiza osiągnięć
uczniów,
proponowanych
form pracy z
uczniem zdolnym

Wicedyrektor

kreatywnie,
ponoszą
samoocenę.

8. Pomoc uczniom z problemami w nauce
L.P. Zadania

1.

2.

3.

Mobilizowanie
uczniów do aktywnego
uczestnictwa w
zajęciach
wyrównawczych
i zajęciach
rewalidacyjnych.
Uczestnictwo uczniów
przebywających w
świetlicy szkolnej w
odrabianiu zadań
domowych
Współpraca z
opiekunami świetlic
wiejskich.

Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły
Kontrola dzienników
pozalekcyjnych.
Obserwacje.

Osoby
odpowiedzialne

Wg planu zajęć
świetlicowych
Na lata 2015 -2018

Kontrola dzienników
świetlicy.
Obserwacje zajęć.

Nauczyciele
świetlicy,
j. polskiego,
matematyki

Od lutego 2016r

Notatki z rozmów
telefonicznych
nauczycieli z
opiekunami świetlicy.

Nauczyciele świetlic
wiejskich.

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

Termin realizacji

Opracowanie programów i
planów zajęć
wyrównawczych i
rewalidacyjnych.
Stosowanie przez
nauczyciela indywidualnej
konsultacji, nagradzanie
pracy ucznia np. pochwała
na forum klasy.
Uczniowie odrabiają
zadania domowe korzystając
z pomocy nauczyciela w
„kąciku zadań domowych”
pod kierunkiem nauczycieli
przedmiotów wiodących.
Pomoc w odrabianiu lekcji
uczniom z rodzin
niewydolnych
wychowawczo.

Uczniowie widzą
potrzebę
uczestniczenia w
zajęciach
dodatkowych , są do
tego mobilizowani.

Lata 2015 - 2018

Uczniowie są
przygotowani do
zajęć, rozumieją
potrzebę
systematycznej pracy
Uczniowie, odrabiają
prace domowe są
wdrożeni do
systematycznej
pracy.
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Nauczyciele
prowadzący zajęcia
dodatkowe i
nauczyciele świetlicy.

4.

Wspieranie i
motywowanie uczniów
do nauki

5.

Wspieranie dzieci
edukacji
wczesnoszkolnej w
przejściu do
następnego etapu
edukacyjnego

Prowadzenie zajęć
terapeutycznych
„Porusz umysł”
„Potęga rozumu”
„Wesoła szkoła”
Koziołek Matołek idzie do
szkoły”
Prowadzenie zajęć
socjoterapeutycznych
Prowadzenie warsztatów z
uczniami.
Wdrożenie programu
bezstresowego przejścia z
pierwszego do drugiego
etapu edukacyjnego

Uczeń poprawia
pamięć, rozwija
logiczne myślenie,
spostrzegawczość,
koncentrację uwagi,
pokonuje lęki

Od listopada 2015
od października 2016
od października 2017

Kontrola
dokumentacji
psychologa i
pedagoga

Psycholog
pedagog

Uczniowie mają
poczucie
bezpieczeństwa,

Maj 2016
Maj 2017
Maj 2018

Kontrola
dokumentacji
psychologa i
pedagoga

Psycholog
wychowawcy

9. Doskonalenie nauczycieli
L.P. Zadania

1.

Organizacja rad
szkoleniowych

Sposób realizacji

 Poprawa
efektywności pracy
z dziećmi
dysfunkcyjnymi
 Doskonalenie
umiejętności pracy
w zespole
 Kompetencje
komunikacyjne:

Spodziewane efekty

Termin realizacji

Nauczyciele dzielą
Rok szkolny 2015/2016
się zdobytą wiedzą
na zespołach
samokształceniowych
i radach
pedagogicznych.

Nauczyciele
pozyskują wiedzę,
dzielą się nią na
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Sposób
sprawowania
nadzoru przez
dyrektora szkoły
Listy obecności.
Obserwacje lekcji i
zajęć pod kątem
wykorzystania
zdobytych
umiejętności

Osoby
odpowiedzialne

Lider WDN








nauczyciel-uczeń,
uczeń-nauczyciel
Poprawa wyników
nauczania,
wyników
sprawdzianu w
klasie szóstej
szkoły
podstawowej
Jak wspierać
dziecko w
przejściu do
drugiego etapu
edukacyjnego?
Praca z uczniem z
trudnościami w
nauce.
Tworzenie
programów
autorskich

opracowanie tematyki rad
szkoleniowych i szkoleń w
kolejnych latach oraz ich
organizacja
2.

Współpraca z
zewnętrznymi
instytucjami
szkoleniowymi ODN,
ZCiDN

 udział nauczycieli
w kursach
zewnętrznych

radach
szkoleniowych i
spotkaniach
zespołów
przedmiotowych.
Wykorzystują ją na
zebraniach z
rodzicami.
Wykorzystują do
tworzenia własnego
warsztatu pracy.

Nauczyciele
analizują swoje
mocne i słabe
strony,
Nauczyciele
analizują swoje
mocne i słabe
strony, zdobywają
nowe umiejętności
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2016 – 2017
2017/2018

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Świadectwa,
obserwacje lekcji i
zajęć pod kątem
wykorzystania
zdobytych
umiejętności

Lider WDN

i stosują je w pracy
z uczniami.
2.

Wykorzystywanie
materiałów zawartych
na platformie ,,Jak
wspierać uczniów w
uczeniu matematyki” –
Doskonalenie w sieci.

Przygotowywanie uczniom
ciekawych kart pracy, gier,
zabaw’
Wymiana informacji drogą
elektroniczną, indywidualne
rozmowy po lekcjach.

Nauczyciele
współpracują ze sobą
między innymi
poprzez platformy
edukacyjne.

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Zapisy w
dziennikach.

Nauczyciele
matematyki.

4.

Dzielenie się wiedzą
wśród nauczycieli.

Udział w szkoleniach na
zespołach przedmiotowych,
w lekcjach otwartych

Nauczyciele promują
ciekawe i skuteczne
metody pracy z
dziećmi, wzrost
atrakcyjności zajęć

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Analiza
dokumentacji
zespołów
przedmiotowych,
obserwacje lekcji
otwartych

Liderzy zespołów
przedmiotowych

10. Rekomendacje dla dyrektora szkoły:
1.
2.
3.
4.

Organizacja testów na zakończenie nauki w klasie 3 (OBUT), 5 (DUMA) i sprawdzianu próbnego.
Organizacja szkoleń dla nauczycieli pod kątem osiągania sukcesów edukacyjnych.
Kontrola PSO.
Wprowadzenie poprawek do Statutu ZPO.

VI. Ewaluacja programu:

Etapy zbierania danych

Cele ewaluacji i sposób gromadzenia danych

Osoby odpowiedzialne
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Bieżące- obserwowanie
realizacji zadań
Styczeń, czerwiec 2016
Styczeń, czerwiec 2017
Na koniec roku w
każdej klasie
Czerwiec 2016
Czerwiec 2017

Po zakończeniu
realizacji programu
czerwiec 2018.

- ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych
działań z harmonogramu (sprawozdania i wnioski osób odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań)
- modyfikacja realizowanego planu ( wprowadzenie
koniecznych zmian)
- podsumowanie, które zadania zostały zrealizowane,
które wymagają korekty, a które należy zmodyfikować lub co należy dodać
(sprawozdania i wnioski osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań)
- sprawdzenie poziomu osiągnięcia wybranych wskaźników
efektywności realizacji zadań ( analiza danych statystycznych,
analiza dokumentów)
- badanie opinii wybranych grup ( uczniowie, rodzice, nauczyciele) ankiety
- modyfikacja realizowanego planu, wprowadzenie koniecznych zmian
- oszacowanie efektów działania programu- udzielenie odpowiedzi
na pytanie – „ czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele?” – analiza wyników
sprawdzianu po klasie szóstej
- dokonanie oceny sumującej programu
- zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy w szkole

Program zostanie uznany za spełniony, jeżeli uzyskane zostaną następujące kryteria:
1. Poprawa wyników sprawdzianu:
 zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami – stanin 2,
 zwiększenie liczby uczniów z wysokimi wynikami.
2. Dostrzeżenie użyteczności w życiu codziennym wiedzy nabytej w szkole.
3. Świadome przystąpienie uczniów do sprawdzianu
Program zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 23.10.2015r.
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Dyrektor, koordynator do
spraw realizacji programu i
harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia
Dyrektor, koordynator do
spraw realizacji programu i
harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia

Dyrektor, koordynator do
spraw realizacji programu i
harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia

