
Podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym z 

ewaluacji wewnętrznej  z poprzedniego roku szkolnego oraz informacja o ich skutkach . 

1. W celu podniesienia poziomu opanowania przez uczniów wybranych i sprawdzonych  II 

półroczu 2018/2019 zagadnień i  umiejętności z przyrody, matematyki ,języka polskiego i 

angielskiego nauczyciele  kontynuowali pracę  nad wskazanymi trudnościami w celu ich 

zniwelowania. Każdy nauczyciel dokonał analizy własnej pracy we wskazanych i 

zaobserwowanych nieprawidłowościach. Wprowadzono zasadę  pozostawiania  

podręczników w szkole –dla kl. IV- VIII w dodatkowych szafkach na dolnym holu, a uczniów 

kl. I- III w salach lekcyjnych. Według relacji nauczycieli  zniwelowano trudności i 

poszerzono zakres działań dydaktycznych. 

2.  Angażowano   i mobilizowano  nauczycieli do działań na rzecz  aktywności uczniów w 

różnorodnych formach współzawodnictwa, wyszukiwano ciekawe dla uczniów formy , 

zgodne  z ich  zainteresowaniami , mobilizujące do doskonalenia się i rozwoju; angażowano 

uczniów z różnych klas do współzawodnictwa. Nieliczni uczniowie wzięli udział w 

konkursach. Nie wszyscy nauczyciele organizowali wewnątrzszkolne czy klasowe 

współzawodnictwo.  

3. Zalecono aby każdy nauczyciel rozpoczął w  roku szkolnym 2019/2020 wybraną formę 

doskonalenia ujętą   w „Planie doskonalenia nauczycieli  w roku szkolnym 

2019/2020”.Nauczyciele podejmowali się działań w zakresie doskonalenia zawodowego, 

nie były to jednak formy doskonalenia umożliwiające pozyskanie dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych. 

 4.Dyrektor zachęcał nauczycieli do realizacji  planu doskonalenia zewnętrznego, poszukiwał 

i przekazywał informacje o  nieodpłatnych , ciekawych form doskonalenia dla nauczycieli, 

zachęcał nauczycieli do ukończenia  form doskonalenia  podnoszących i poszerzających ich 

kwalifikacje zawodowe. Ze względu na brak odpowiednich środków nie zrealizowano 

szkoleń zewnętrznych na terenie placówki planowanych w ramach wspomagania.  

5.Opracowano  w porozumieniu z organem prowadzącym system premiowania nauczycieli za 

wyniki ich uczniów i zaangażowanie w działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

wykraczające poza obowiązkowe zadania, innowacyjność i eksperymenty. System 

nagradzania  nauczycieli i premiowania  nie mógł być zastosowany w pełni ze względu 

na zamrożenie przez organ prowadzący środków finansowych w tym zakresie.  

6. Żaden nauczyciel nie  wystąpił z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.  Dyrektor powinien 

zachęcić nauczycieli do wnioskowania o dokonanie oceny oraz zaplanować dokonanie takiej 

oceny z własnej inicjatywy.  

7.Dyrektor szkoły prowadził diagnozę  potrzeb w zakresie wspomagania szkoły i współpracy 

z PPPP w Częstochowie. Współpraca jest prowadzona w zakresie wnioskowania o dokonanie 

ponownych badań uczniów lub diagnozy wstępne , prowadzenia konsultacji ze  specjalistami 

oraz opieki i wspomagania ze strony PPPP.  

8.Zwiększono i poszerzono  bazę dydaktyczną w zakresie nauczania przedmiotów 



matematyczno – przyrodniczych oraz środków dydaktycznych i pomocy, narzędzi 

wspierających dzieci objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną(podręczniki, środki 

dydaktyczne, pakiety edukacyjne). 

Działania podęte w zakresie realizacji wnioski z nadzoru prowadzonego przez dyrektora 

szkoły w I półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

1.Kontunuowano pracę w zakresie realizacji zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego 

dotyczących ewaluacji pracy szkoły, kontroli i wspomagania. 

2. Kontynuowano pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie niwelowania 

trudności i uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów ujętych w 

podstawie programowej.  

3. Dokonano poprawy planów pracy na II półrocze w kl.I,  kontynuowano pracę  nad 

wskazanymi trudnościami w celu ich całkowitego zniwelowania. 

4. Zwiększono kontrolę na systematycznością pracy uczniów. Nauczyciele stosowali 

zróżnicowane formy  motywowani i wspierania swych uczniów w czasie zdalnego nauczania, 

umożliwiali poszerzenie zakresu wykazania się uczniów.  

 

5.  Angażowano   i mobilizowano wszystkich nauczycieli do działań na rzecz  aktywności 

uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa, wyszukiwania ciekawych dla uczniów 

form , zgodnie  z ich  zainteresowaniami , mobilizującymi do doskonalenia się i rozwoju; 

angażowano uczniów z różnych klas do współzawodnictwa. 

 Chwalono   nauczycieli za zaangażowanie w tego typu działania na forum rady 

pedagogicznej. 

6.  Aktywizowano nauczycieli w zakresie realizacji  planu doskonalenia zewnętrznego, 

wyszukiwano  nieodpłatnych , ciekawych form doskonalenia dla nauczycieli; 

zachęcano  do ukończenia  form doskonalenia  podnoszących   kwalifikacje zawodowe i 

zapewniające obsadę personalną zajęć z ramowego planu nauczania w poszczególnych 

etapach edukacyjnych. Pozyskano środki zewnętrzne na doskonalenie nauczycieli. 

 

7.  Zrealizowano zaplanowaną i niezrealizowaną tematykę szkoleń w zakresie wspomagania 

nauczycieli. 

 

8. Motywować nauczycieli do wnioskowania o dokonanie oceny pracy   w II półroczu  

bieżącego roku szkolnego. Żaden nauczyciel nie zawnioskował do dyrektora o dokonanie 

oceny. 

9.Kontrolowano systematyczność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez 

nauczycieli oraz prawidłowość i systematyczność prowadzenia zajęć zdalnie. 

 



 

 
Wyniki ewaluacji wewnętrznej  w roku szkolnym 2019/2020 – rekomendacje  na 

następny rok szkolny. 

 

Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona była w obszarze: 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację: 

- ewaluacja procesu edukacyjnego w zespole klasowym; 

- wyrównywanie szans edukacyjnych; 

- wspomaganie rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji; 

- dostosowywanie oferty zajęć do potrzeb uczniów; 

-  motywowanie uczniów do samorozwoju. 

Cele i przedmiot przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej: 

1) Wzmocnienie skuteczności i efektywności, poprzez wdrożenie zmiany w procesie 

nauczania 

służących poprawie i udoskonaleniu pracy szkoły ukierunkowanych na rozwój uczniów. 

2) Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,  

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3) Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich ocena 

w kontekście skuteczności podejmowanych działań. 

4) Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu 

edukacyjnego. 

5) Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania 

działań 

mających na celu doskonalenie pracy szkoły. 

6) Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej dla rady pedagogicznej, rady rodziców 

o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju. 

Ewaluacja wewnętrzna w szkole była przeprowadzona przez zespół ewaluacyjny w składzie: 

mgr Iwona Pluta, mgr Katarzyna Dendek, mgr Katarzyna Ormańczyk, mgr Emilia Bekus. 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej sformułowano następujące 

rekomendacje do dalszej pracy: 

1. Należy kontynuować rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów i adekwatnie do nich 

określać formy pomocy. 

2. Należy prowadzić dokumentację podejmowanych działań w zakresie zindywidualizowanej 

pracy z uczniem. 

3. Należy kontynuować pracę z uczniami pod kątem osiągania przez nich sukcesów na miarę 

możliwości. 

4. Należy dopracować wzajemną komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami. 

5. Należy kontynuować działania wzmacniające poczucie tolerancji i akceptacji wśród 

uczniów. 
 


