
REKOMENDACJE Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSATWOWEJ 

FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE 2016 R. 

 

1. Kontynuować pracę na tym samym lub wyższym  poziomie, dbać o zaspokajanie potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych dzieci.  

2.Poszerzać ofertę edukacyjną szkoły poprzez organizację jeszcze większej liczby zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych, zgodnie z potrzebami uczniów i kierunkami rozwoju szkoły.  

3. Z początkiem roku szkolnego 2016/2017  ponownie zapoznać całą społeczności szkolną z 

istniejącą koncepcją pracy szkoły i przeprowadzać cyklicznie diagnozy w zakresie jej 

prawidłowości funkcjonowania i ewentualności wprowadzenia określonych  zmian.  

4. Z początkiem roku szkolnego 2016/2017  ponownie zapoznać całą społeczności szkolną z 

istniejącą koncepcją pracy szkoły i przeprowadzać cyklicznie diagnozy w zakresie jej 

prawidłowości funkcjonowania i ewentualności wprowadzenia określonych  zmian.  

5.Nauczyciele nadal systematycznie powinni  upewniać się czy wszyscy uczniowie znają i 

rozumieją cele prowadzonych przez nich jednostek lekcyjnych. 

6.Nauczyciele powinni :  

-doinformować rodziców, w kwestii podejmowanych w szkole działań oraz ich wpływu na 

rozwój dziecka; 

- przeprowadzić pogadanki nt. podejmowanych w szkole działań oraz ich wpływu na rozwój 

dzieci;  

-informować pisemnie uczniów o nieopanowanych wiadomościach i umiejętnościach( wpisy 

do zeszytów przedmiotowych). 

7.Wychowawcy powinni: 

-przeprowadzać ewentualne wizyty  w domu rodzinnym ucznia w przypadku nie stawiania się 

rodzica w szkole. 

8.Dyrektor , nauczyciele, rodzice powinni: 

-zaplanować i zorganizować konsultacje –ustalić dni i godziny indywidualnych konsultacji i 

spotkań. 

9.Wychowawcy  powinni zachęcić rodziców do rozmów z dziećmi nt. ich relacji z członkami 

społeczności szkolnej oraz nawiązać częstsze kontakty z rodzicami w celu całkowitego 

poznania sytuacji szkolnej dziecka. 

10Należy kontynuować działania w zakresie kształtowania umiejętności uczenia się uczniów  

na dotychczasowym poziomie, poszukiwać nowych technik, metody i sposoby  uczenia się i 

na bieżąco przekazywać je uczniom. 



11.Samorząd Uczniowski powinien  organizować cykliczne, okolicznościowe apele nt. 

ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie w celu przybliżenia uczniom wiedzy  w tym 

zakresie oraz rozwijać ciekawość otaczającym światem. 

12.Nauczyciele powinni, na pierwszych zajęciach każdego nowego roku szkolnego z danego 

przedmiotu, ustalić kontrakty z uczniami dotyczącego sposobu przeprowadzania kontroli ich 

postępów w opanowaniu podstawowych umiejętności , zakresu i  tematyki zajęć, sposobów 

uzyskiwania wyższych wyników . 

13.Nauczyciele powinni częściej zezwalać uczniom na składanie propozycji dotyczących 

zadań domowych oraz decydowania o terminach sprawdzianów, klasówek i testów. 

14.Nauczycieli powinni kontynuować swą działalność nowatorską oraz poszukiwać nowych 

form współpracy z uczniami.  

15.Dyrektor powinien przypomnieć procedury przeprowadzenia innowacji pedagogicznej i 

eksperymentów oraz rozeznać się  w możliwościach wprowadzenia ich w placówce. 

16.Nauczyciele powinni uświadomić uczniom co to jest sukces i budować poczucia własnej 

wartości wśród wychowanków. 

17.Nauczyciele powinni kontynuować dotychczasowe działania w zakresie doskonalenia 

umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem warunków i 

sposobów ich realizacji, jak również poszerzać zakres nauczania o nowe treści i umiejętności 

przydatne w życiu codziennym , w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. 

18.Nauczyciele powinni kontynuować działania monitorowania i analizowania osiągnięć 

uczniów oraz sposobów wdrażania wniosków z analiz, stosować nowoczesne sposoby 

badawcze. 

19.Nauczyciele powinni częściej wykorzystywać dyskusję jako formę aktywności w czasie 

zajęć aby umożliwić uczniom uczenie się samym od siebie oraz prowokować do wyrażania 

własnych opinii. 

20.Kontynuować i poszerzać  działania dydaktyczne i wychowawcze, które będą budować 

kreatywność i poczucie własnej wartości u uczniów. 

21.Wychowawcy i nauczyciele powinni, na zorganizowanych spotkaniach wychowawcy z 

rodzicami i uczniami, doinformować rodziców i uczniów o możliwości współdecydowania o 

obowiązujących w szkole zasadach oraz dołączyć do kontraktu wspólne opracowane zasad 

zachowania na zajęciach i w szkole. 

22. Dyrektor i wychowawcy , przed każdorazowym opracowaniem projektu organizacyjnego 

pracy szkoły, powinni diagnozować potrzeby uczniów dotyczące zajęć pozalekcyjnych 

23.Należy  kontynuować współpracę nauczycieli  w zespołach przedmiotowych, 

problemowych i zadaniowych  na dotychczasowym poziomie. 



24. W procesie edukacyjnym należy  bardziej wzmacniać pozytywnie uczniów do pracy 

własnej, do pracy nad  własnym rozwojem. 

25.Dyrektor powinien włączyć uczniów w działania dotyczące gromadzenia, 

dokumentowania i prezentowania ścieżek życiowych absolwentów szkoły.  

26.Wychowawcy powinni diagnozować cyklicznie możliwości i zaprezentować osobowości 

absolwentów szkoły poprzez wizyty w szkole i prezentacje drogi zawodowej. 

27.Wychowawcy powinni zdiagnozować jakie jeszcze rodzice dostrzegają możliwości i 

sposoby współpracy ze szkołą. 

28. Należy w dalszym ciągu zachęcać rodziców do współpracy, być ich partnerami w 

działaniach na rzecz dzieci. 

29.   Rodzice powinni utworzyć Plan Działań na Rzecz Szkoły . Na pierwszych  spotkaniach  

z wychowawcą rodzice powinni wskazać działania dotyczące uczniów szkoły, które mogłyby  

być przez nich podjęte i zrealizowane we współpracy z nauczycielami i rodzicami. 

30.Należy  konsultować w zespołach nauczycielskich wyników różnorodnych  badań 

zewnętrznych na rzecz poszerzenia ich wykorzystania do pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

 

 

 

 

 


