
W  celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej Fundacji 
„Elementarz” w Jackowie ustala się następujący sposób 
wykorzystania przedstawionych przez dyrektora szkoły w dniu 29 
sierpnia 2017 roku wyników  nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez dyrektora szkoły  : 

 W celu poprawy efektów  kształcenia  : 

1. Nauczyciele  uwzględnią w swej pracy dydaktycznej doskonalenie umiejętności z 

którymi uczniowie mają trudności -  zaplanują w planach wynikowych na rok szkolny 

2017/2018 większą liczbę zajęć doskonalących te umiejętności. 

2. Nauczyciele  skontrolują stopień   opanowania trudności raz w miesiącu i na koniec 

roku szkolnego 2017/2018. 

3. Nauczyciele zapoznają się z wynikami edukacyjnych badań zewnętrznych i 

zaprezentują możliwości ich wykorzystania w swej pracy dydaktycznej , 

wychowawczej lub opiekuńczej w  formie szkolenia lub zajęć otwartych.   

4. Dyrektor  będzie  angażował   i mobilizował wszystkich nauczycieli do działań na 

rzecz  aktywności uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa, 

wyszukiwania ciekawych dla uczniów form , zgodnych  z ich  zainteresowaniami , 

mobilizującymi ich do doskonalenia się i rozwoju. 

5. Dyrektor będzie  kontynuował kontrolę nad systematycznością pracy nauczycieli, 

przypominał o ich obowiązkach i zachęcał do systematyczności. 

6. Nauczyciele zaplanują  działania w zakresie doskonalenia poprawności 

kaligraficznych i ortograficznych zapisu tekstu przez uczniów. 

7. Kadra pedagogiczna zastosuje  nowe  formy i sposoby pracy z uczniami w zakresie 

doskonalenia  umiejętności , które  sprawiają   uczniom trudności.  

8. Rada pedagogiczna i zespoły zadaniowe  przeanalizują wyniki sprawdzianów w 

kontekście trudności w merytorycznym rozwiązywaniu zadań oraz opanowanych 

wymagań podstawy programowej. 

9. Rada pedagogiczna opracuje  zmiany wewnątrzszkolnych zasadach oceniania 

przedmiotowego w kontekście  uwzględnienia w bieżącym ocenianiu ocen z próbnych 

sprawdzianów i  kontrolnych , sposobu rozwiązywania zadań. 

10. Nauczyciele dokonają opracowania nowych  wymagań określonych na poszczególne 

okresy nauki z poszczególnych zajęć.  



11. Nauczyciele w  większym stopniu  będą aktywizować  uczniów do współzawodnictwa 

o szerszym spektrum np. wojewódzkim, powiatowym, ogólnopolski. 

12. Dyrektor zaplanuje zajęcia specjalistyczne i pozalekcyjne , zgodnie z potrzebami 

uczniów oraz ich zainteresowaniami i uzdolnieniami , z uwzględnieniem sugestii 

uczniów i rodziców. 

 W celu aktywizacji nauczycieli w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji 

zawodowych i doskonalenia zawodowego: 

1.Dyrektor  będzie  kontynuował  działania w zakresie aktywizacji nauczycieli w sferze 

doskonalenia zawodowego przekazując elektronicznie ciekawe oferty dla nauczycieli z 

ofert przekazywanych  do szkoły, poszukiwał nieodpłatnych , ciekawych form 

doskonalenia dla nauczycieli, organizowała szkolenia na terenie szkoły. 

2. Każdy z nauczycieli ukończy co najmniej jedną zewnętrzną formę doskonalenia 

zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 i zaprezentuje wyniki swej wiedzy i 

pozyskanych umiejętności na zajęciach z uczniami lub szkoleniach. 

4. Dyrektor i nauczyciele wypracują  sposób motywacji   do udział nauczycieli w 

różnorodnych formach doskonalenia zgodnych z potrzebami szkoły. 

 W celu realizacji wszystkich wyodrębnionych działań na rzecz poszerzenia zadań 

szkoły : 

1.Wychowawcy i rodzice będą współpracować  w zakresie możliwości zaprezentowania 

osobowości    absolwentów szkoły poprzez wizyty w szkole i prezentacje drogi zawodowej. 

2. Rodzice    utworzą Plan Działań na Rzecz Szkoły .  

3.Rodzice i nauczyciele opracują plan działań wychowawczych i profilaktycznych niwelujący 

zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy uczniów, nauczycieli i rodziców dokonanej 

w czerwcu 2017r. , wniosków z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły z roku szkolnego 2016/2017( a w 

szczególności formy działań z agresją u uczniów, wulgaryzmem i barkiem kultury osobistej). 

4.Nauczyciele poszerzą współpracę z rodzicami o własne pomysły. 

5.Wychowawcy zorganizują spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej w celu 

rozwoju działań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią. 

Spotkania zostaną umieszczone w Kalendarzu szkoły na rok 2017/2018. 

6.Wychowawcy będą informować rodziców o przeprowadzonych działaniach 

antydyskryminacyjnych w obrębi własnego oddziału klasowego. 

7.W Szkole wprowadzi się akcję „Lekki tornister 2017/2018”. 

 


