
Wnioski 

Z przeprowadzonych ankiet i analizy dokumentów wynika, że nauczyciele pracują w  

zespołach przedmiotowych, zadaniowych, problemowych oraz w zespole ds. ewaluacji 

wewnętrznej. Podczas współpracy dochodzi do wymiany doświadczeń, powstają nowe 

pomysły na rozwiązanie zaistniałych problemów. Każdy z działających zespołów przedstawia 

plan pracy na bieżący rok szkolny. Analiza pracy zespołów odbywa się podczas spotkań 

członków zespołów, dokumentowanych protokołami posiedzeń zespołów. Działania 

nauczycieli planowane są w oparciu o kalendarz roku szkolnego, plan pracy szkoły, wnioski z 

poprzedniego roku szkolnego, programy naprawcze, WDN oraz wnioski z ewaluacji.  Zespoły 

organizują spotkania, wyznaczając określone do zrealizowania cele. Spotkania odbywają się 

w dogodnych akceptowanych przez wszystkich terminach. Wypracowane projekty czy 

zmiany przedstawiane są ogółowi nauczycieli w czasie zebrań Rady Pedagogicznej. Na czele 

każdego zespołu stoją kierownicy, powołani przez dyrektora szkoły i to oni dokonują 

podsumowania działalności zespołów. Efekty pracy zespołów, np. analiza wyników 

przeprowadzanych sprawdzianów prezentowane są w czasie spotkań zespołów, posiedzeń 

Rady Pedagogicznej a rodzicom na zebraniach . Jeśli w szkole pojawiają się problemy, to są 

rozwiązywane wspólnie i na bieżąco. Nauczyciele współpracują z  wychowawcami klas, z 

logopedą i psychologiem. Podejmują działania wspólnie w celu wyeliminowania 

potencjalnych zagrożeń i rozwiązywania zaistniałych sytuacji. Problemy omawiane są na 

bieżąco.  Formy doskonalenia nauczycieli są zgodnie z istniejącymi potrzebami, dlatego 

efekty doskonalenia wykorzystywane są w praktyce. W szkole istotnym wsparciem działań 

nauczycieli jest wymiana doświadczeń. Nauczyciele zawsze mogą liczyć na wsparcie 

dyrektora szkoły i pomoc rodziców w organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz 

szkoły. Dyrektor szkoły przygotowuje plan nadzoru pedagogicznego, który ma formę 

dokumentu jednolitego, jest przedstawiany radzie pedagogicznej w czasie zebrania rady.  

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach związanych z przeprowadzaniem ewaluacji 

wewnętrznej w szkole. Powołany został zespół, który organizuje działania związane z 

ewaluacją. Wybór obszarów ewaluacji wynika z potrzeb szkoły, ale także z wniosków ze 

sprawowanego w poprzednim roku szkolnym nadzoru pedagogicznego. Efektem 

prowadzonego nadzoru jest wskazanie mocnych i słabych stron szkoły. Wnioski wynikające z 

wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu 

szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju.  Nauczyciele często pracują zespołowo, nie tylko 

w zespołach przedmiotowych czy zespole wychowawczym, często tworzone są zespoły 



doraźne, które powstają w sytuacji wymagającej współpracy podczas realizacji określonych 

działań. Rozwiązywanie problemów i realizacja zadań opiera się nie tylko na zasadzie 

współpracy w zespole, ale na korzystaniu z pomocy specjalistów, np. pedagoga szkolnego, 

logopedy. Podczas pojawienia się sytuacji problemowej omawia się nie tylko zaistniały 

problem, ale też jego przyczyny, poszukuje się sposobów rozwiązania. Nauczyciele analizują 

i interpretują badania wyników nauczania oraz wyniki sprawdzianów. Opracowują je i 

wyznaczają wspólnie działania, które mają na celu podniesienie efektów kształcenia. 


