
WNIOSKI  I REKOMENDACJE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY  

Z UBIEGŁEGO ROKU SZKOLNEGO 

 

1.Wnioski z nadzoru prowadzonego przez dyrektora szkoły w  roku szkolnego 

2018/2019. 

1. W świetle diagnozy poziomu opanowania wybranych zagadnienia i  umiejętności z 

przyrody, matematyki ,języka polskiego i angielskiego należy  kontynuować pracę  nad 

wskazanymi trudnościami w celu ich zniwelowania. Każdy nauczyciel dokona analizy 

własnej pracy we wskazanych i zaobserwowanych nieprawidłowościach. Wprowadzone 

zostanie obowiązkowe pozostawianie podręczników w szkole –dla kl.IV-VIII w dodatkowych 

szafkach na dolnym holu, a uczniów kl.I-III w salach lekcyjnych. 

2. W dalszym ciągu angażować   i mobilizować  nauczycieli do działań na rzecz  aktywności 

uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa, wyszukiwać ciekawe dla uczniów 

formy , zgodne  z ich  zainteresowaniami , mobilizującymi do doskonalenia się i rozwoju; 

angażować uczniów z różnych klas do współzawodnictwa. 

3. Zalecono aby każdy nauczyciel rozpoczął w kolejnym roku szkolnym wybraną formę 

doskonalenia ujętą    w „Planie doskonalenia nauczycieli  w roku szkolnym 2019/2020”. 

 4.Dyrektor będzie mobilizował nauczycieli w zakresie realizacji  planu doskonalenia 

zewnętrznego, poszukiwać nieodpłatnych , ciekawych form doskonalenia dla nauczycieli i 

zachęcać nauczycieli do ukończenia  form doskonalenia  podnoszących  ich kwalifikacje 

zawodowe.   

5.Opracowany zostanie , 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. 

6. Chętni nauczyciele powinni wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy   w kolejnym   

roku szkolnym. 

7.Dyrektor szkoły przeprowadzi diagnozę  potrzeb w zakresie wspomagania szkoły i 

współpracy z PPPP w Częstochowie. 

8.Zwiększona i poszerzona zostanie baza dydaktyczna w zakresie nauczania przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych oraz środków dydaktycznych i pomocy, narzędzi 

wspierających dzieci objętych pomocą psychologiczno –pedagiogiczną. 

2.Wnioski i rekomendacje poewaluacyjne:  

Mocne strony: 

 rodzice i dzieci chętnie biorą udział w imprezach, uroczystościach i akcjach 

społecznych organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 organizowane przez szkołę przedsięwzięcia są atrakcyjne i wartościowe dla uczniów 



 podejmowane inicjatywy wpływają na rozwój osobisty i społeczny, rozwijanie 

wrażliwości estetycznej i społecznej, rozwój intelektualny oraz uczenie 

odpowiedzialności 

Słabe strony: 

 rodzice chcieliby mieć większy wpływ na zakres współpracy szkoły ze środowiskiem 

lokalnym 

 organizacja konkursów międzyszkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz działań 

na rzecz wsparcia finansowego szkoły 

Wnioski, jakie wypływają z badania wskazują, że szkoła prawidłowo spełnia swoją funkcję w 

zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym, a efektem  tej współpracy jest wzajemny rozwój 
szkoły i  środowiska lokalnego . Uznać należałby, więc za właściwe kontynuację tej współpracy w 

kolejny roku szkolnym rozszerzając formy współpracy o spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiększyć 

ilość konkursów o zasięgu pozaszkolnym oraz poszerzyć wpływ rodziców na zakres współpracy ze 
środowiskiem lokalnym.   

PLANOWANE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W  celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ustala 

się następujący sposób wykorzystania przedstawionych przez dyrektora szkoły w dniu 27 

czerwca 2019 roku wyników  nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 

szkoły:   

W celu poprawy efektów  kształcenia  : 

1.  Każdy nauczyciel dokona analizy własnej pracy we wskazanych i zaobserwowanych 

nieprawidłowościach.  

2.Wprowadzone zostanie obowiązkowe pozostawianie podręczników w szkole –dla kl.IV-

VIII w dodatkowych szafkach na dolnym holu, a uczniów kl.I-III w salach lekcyjnych w celu 

lepszej organizacji pracy na lekcji i nie ociążania uczniów pracami domowymi. 

3. Dyrektor  szkoły będzie angażował   i mobilizował  nauczycieli do działań na rzecz  

aktywności uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa. 

4. Nauczyciele będą wyszukiwać ciekawe dla uczniów formy współzawodnictwa , zgodnie  z 

ich  zainteresowaniami , mobilizującymi uczniów do doskonalenia się i rozwoju. 

5.  Każdy nauczyciel rozpocznie w kolejnym roku szkolnym wybraną formę doskonalenia 

ujętą    w „Planie doskonalenia nauczycieli  w roku szkolnym 2019/2020”. 

6.Każdy nauczyciel będzie stosował ciekawe metody i formy pracy na lekcji  , organizował 

wewnątrzklasowe formy współzawodnictwa, organizował proces dydaktyczny aby uczniowie 

przyswajali kompetencje kluczowe w wysokim poziomie. 

7.Dyrektor w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego zaplanuje i przeprowadzi 

badanie wyników nauczania  w celu  dokonania analizy i osiągnięć edukacyjnych  i postępów.  

 



W celu aktywizacji nauczycieli w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji 

zawodowych i doskonalenia zawodowego: 
 

1.Dyrektor będzie mobilizował nauczycieli w zakresie realizacji  planu doskonalenia 

zewnętrznego, poszukiwać nieodpłatnych , ciekawych form doskonalenia dla nauczycieli i 

zachęcać nauczycieli do ukończenia  form doskonalenia  podnoszących  ich kwalifikacje 

zawodowe.   

2.Opracowany zostanie , 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. 

3.Chętni nauczyciele wystąpią z wnioskiem o dokonanie oceny pracy   w kolejnym   roku 

szkolnym. 

W celu realizacji wszystkich wyodrębnionych działań na rzecz poszerzenia zadań szkoły 

1.Dyrektor szkoły przeprowadzi diagnozę  potrzeb w zakresie wspomagania szkoły i 

współpracy z PPPP w Częstochowie. 

2.Zwiększona i poszerzona zostanie baza dydaktyczna w zakresie nauczania przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych oraz środków dydaktycznych i pomocy, narzędzi 

wspierających dzieci objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną oraz nauczycieli. 

3.Pedagog szkolny poszerzy  działania "Koła Wolontariatu" o nowe działania na terenie 

szkoły i poza szkołą. 

4.W celu wzmocnienia właściwych zachowań dzieci i młodzieży oraz wyeliminowania 

zagrożeń  zaplanowane zostaną  odpowiednie działania  w szkolnym programie 

wychowawczo – profilaktycznym na rok szkolny 2019/2020, które zrealizują  zespoły 

zadaniowe. 

5.Wychowawcy zaplanują  i wdrożą  w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia pozalekcyjne  

dodatkowe zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów i rodziców przeprowadzoną we wrześni 

2019r. 

6.Zwiekszona zostanie rola rodziców w zakresie   współpracy szkoły ze środowiskiem 

lokalnym, organizacji z   spotkań z ciekawymi ludźmi oraz działań na rzecz wsparcia 

finansowego szkoły. 

 

Dyrektor szkoły i  

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 

 Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

 


