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Sprawozdanie Dyrektora 

  Szkoły Podstawowej  im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły 

 

 

I.Informacja o pracy szkoły 

  

Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca  2020 r.): 

 

1. Liczba uczniów:  

W skład  Szkoły Podstawowej w Wężyskach wchodzą:  

Oddział Przedszkolny – 2 odziały -  48 dzieci 

Szkoła Podstawowa 9 oddziałów – 135 uczniów 

 Łącznie do  Szkoły Podstawowej w Wężyskach  uczęszcza 183 uczniów, w tym 97 dojeżdżających. 

 

2. Liczba oddziałów: 11 

3. Liczebność oddziałów: 10 - 19 

4. Liczba nauczycieli: 22 

 

 etaty: 21, 5 

 stopień awansu zawodowego: 

 

 

o kontraktowych: - 2 

o mianowanych: - 11 

o dyplomowanych: -  9 

 

 

Praca rady pedagogicznej opierała się o przyjęty plan pracy  
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Lp. Tematyka narad Termin Osoba odpowiedzialna 

1. 

 

 

1. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

2. Przedstawienie planu nadzoru dyrektora szkoła na rok szkolny 2019/2020 

3. Zaopiniowanie kandydatur nauczycieli do Nagrody Burmistrza. 

4. Przedstawienie zmian do statutu szkoły 

5. Sprawy bieżące 

11.IX 

Godz. 15.00 

Dyrektor 

2. 1. Przedstawienie raportu z I ewaluacji – wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 

2. Zaopiniowanie planu finansowego na kolejny rok 2020 

3. Przedstawienie planu doskonalenia nauczycieli na rok 2020. 

4. Ustalenie dostosowań dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych. 

5. Sprawy różne 

06.XI.2019 

Godz.15.00 

Koordynator 

Nauczyciele,  

dyrektor 

wicedyrektor 

3. 1. Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej pod kątem klasyfikacji za I półrocze 

2. Sprawy różne 

 

11.XII. 2019 

Godz.15.00 

Nauczyciele, dyrektor 

4. 1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze. 

2. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu. 

3. Przedstawienie sprawozdania z planu nadzoru sprawowanego przez dyrektora. 

4. Analiza egzaminów próbnych – wnioski do dalszej pracy. 

5. Sprawy różne 

20.I. 2020 

Godz.15.00 

dyrektor 

 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

5. 1.Szkolenie w sprawie zasad  i organizacji egzaminu ósmoklasisty -zadania  

2.Sprawy różne 

11.III. 2020 

 

 

Dyrektor 

Każdy nauczyciel otrzymał 

materiał mailowo do zapoznania 

się ze względu na czasowe 

ograniczenie pracy szkoły. 
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Terminy  w których odbyły się zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/20 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

 18 września 2019r.- zebranie ogólne 

 02 października 2019r. 

 06 listopada 2019r. 

 04 grudnia 2019r. 

 22 stycznia 2020r.- zebranie ogólne 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Rada szkoleniowa 

1. Analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej pod katem klasyfikacji rocznej. 

2. Informacja o udziale uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych. 

3. Zaoopiniowanie Szkolego zestawu programów nauczania oraz szkolnego 

zestawu podręczników na rok szkolny 2020/2021 

4. Przedstawienie raportu z prowadzonych ewaluacji wewnętrznych – wnioski i 

rekomendacje do pracy w roku 2020/2021 

5. Sprawy różne. 

20.V.2020 

Godz.15.00 

Dyrektor 

 

Wicedyrektor 

Koordynator ewaluacji 

Dyrektor 

Rad odbyła się zdalnie 

7. 1.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny. 

2. Rozpatrzenie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne bądź poprawkowe. 

3. Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora. 4.Przedstawienie 

sprawozdania z realizacji planu  działań na rzecz optymalnego przygotowania uczniów i 

szkoły do egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalnego) 

19.VI.2020 

Godz.15.00 

Nauczyciele,  

dyrektor 

 

powołany zespół do opr.planu 

8  

Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym  

2019/2020 

1.Sprawozdanie z realizacji Planu pracy szkoł 

 

2.Analiza wyników egzaminów ósmoklasisty . 

3. Sprawy bieżące 

 

27.VIII.2020 

Godz..9.00 

 

 

wicedyrektor 

nauczyciele 

zespoły przedmiotowe 

dyrektor 
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o  Dni wolne 

 

Dni ustawowo wolne od pracy, przypadające na rok szkolny 2019/2020: 

            DEN – 14 październik 2019 ( poniedziałek) 

 Święto Zmarłych – 1 listopada 2019 r. (piątek), 

 Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r. (poniedziałek), 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r. (środa- czwartek), 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r. (środa), 

 Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek), 

 

Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych:  

*14 październik 2019 

*2 i 3 stycznia 2020 

*16,17,18 czerwca 2020 

*12 czerwca 2020 

 

Współpraca z rodzicami 

Inicjatywy zgłaszane przez rodziców Realizacja inicjatyw Uwagi 

Wycieczki ucz. Kl.  SP Zrealizowane jedną do Warszawy, 

Jedną do Skansenu w Ochli, Nowin Wielkich 

 

 

Przygotowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w 

Krośnie Odrz. 

Realizowano 14.12.2019  

Organizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek 17.12.2019r  

Pasowanie ucz. Kl.I, Święto szkoły 15 październik 2019 

 

 

Organizacja Dnia Babci i Dziadka 19 stycznia 2020r.  
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Współpraca z Samorządem Uczniowskim 

 

Inicjatywy zgłaszane przez uczniów Realizacja inicjatyw 
Powody niezrealizowania inicjatyw 

uczniów 

Organizacja DEN i Święta Szkoły Kwiaty i życzenia  

Organizacja Mikołajek Przebranie Mikołaja i Śnieżynek, rozdanie 

paczek dzieciom, lizaki dla wszystkich uczniów 

i pracowników 

 

 

Organizacja Andrzejek Sprzedaż ciasta, wróżby - dyskoteka  

Podjęcie akcji charytatywnej na rzecz Schroniska 

dla zwierząt, Domu Dziecka i osób nieuleczalnie 

chorych 

Zbiórka karmy, zabawek, plastikowych 

nakrętek, sprzedaż ciast 

Paczka Świąteczna 

 

 

 

Imprezy szkolne, uroczystości, apele, wycieczki, przedsięwzięcia. 

 

lp. rodzaj wydarzenia krótka informacja czego dotyczyło wydarzenie 

1.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Apel i  Msza św. 

2.  Dzień Chłopaka Apel 

3.  Dzień Edukacji Narodowej. 

Pasowanie na ucznia. 

Święto patrona szkoły. 

Apel z udziałem różnych środowisk współpracujących ze szkołą, oraz rodziców 

4.  Rocznica Odzyskania Niepodległości. Akademia środowiskowa 

5.  Mikołajki. Impreza szkolna 
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6.  Wigilia miejska 14.12.2019- występ „Jadwiżanek”, stoisko handlowe 

7.  „Świateczna Paczka” Akcja charytatywna na rzecz najbiedniejszych w środowisku w tym uczniów 

8.   Międzyszkolny Gminny Festiwal Kolęd i 

Pastorałek 

 Organizacja IX edycji festiwalu -Występy solistów i zespołów  z terenu Gminy Krosno Odrzańskie 

9.  Wigilia szkolna Apel, występy kolędnicze uczniów i przedszkolaków, koncert świąteczny na instrumentach muzycznych w 

wykonaniu uczniów 

10.  Dzień Babci i Dziadka 26.01.2020 impreza środowiskowa z udziałem uczniów, nauczycieli, Rady Rodziców i Rady Sołeckiej Wężysk 

11.  Powitanie Wiosny Montaż słowno-muzyczny, prezentacja w wykonaniu ucz. Kl. II  na stronie internetowej szkoły. 

12.  Rocznica Uchwalenia Konstytucji Majowej e-konkurs wiedzy historycznej  

13.  Dzień Matki i Ojca Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów kl. II na stronie internetowej szkoły. 

14.  Zakończenie roku szkolnego Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów kl. II na stronie internetowej szkoły. 

15.  Wycieczki ucz. Kl.  SP Zrealizowano cztery wycieczki do Zielonej Góry : 

 1) Planetarium Keplera, Centrum Przyrodnicze, 

2) Kino film „Legiony” 3) Do teatru 4) Do Muzeum w Drzonowie i teatru oraz  

Jedną wycieczkę  do Skansenu w Ochli i jedną do Marszowa 

 

16.  Przygotowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego 

w Krośnie Odrz. 

Realizowano 14.12.2019 

17.  Organizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek 17.12.2019r Impreza cykliczna  gminna międzyszkolna 
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Udział uczniów w konkursach 

Udział uczniów w konkursach  i sukcesy przedstawia poniższa tabela 

lp.  nazwa konkursu, olimpiady, itp…. osiągnięcia (miejsca, tytuły) 

1.   Konkursie plastyczny „To co najpiękniejsze w moim parku krajobrazowym” II i III 

2.  Konkurs  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” II m-ce etap gminny 

3.  Powiatowy konkurs „Zamień puszkę na rower”  ucz. Kl. V I drużynowo i I indywidualnie 

4.  Konkurs recytatorski Wyróżnienie  

5.  „Gra miejska” II miejsce 

6.  Konkurs Biblijny „Biblista Junior” 3 finalistów 

7.  Konkurs Biblijny „Młody Biblista” 1 finalistka 

8.  „Szkolny konkurs wiedzy nt „Wiedzy o AIDS i uzależnieniach” 

 

II na etapie powiatowym 

9.  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

 

I m-ce 

10.  Konkurs plastyczny organizowany przez KPP w Krośnie Odrzańskim 

„Policjanci w oczach dziecka” 

I 

11.  Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym udział 

12.  Matematyczny „Kangur 2020” 

 

Dwa wyróżnienia 
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1. Osiągnięcia w zawodach sportowych (co najmniej na etapie powiatowym). 

 

lp.  nazwa zawodów  sportowych osiągnięcia (miejsca) 

1.   Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie stołowym – kategoria chłopców III 

2.  Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie stołowym – kategoria dziewcząt I 

3.  Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w badmintonie -kategoria dziewcząt  III 

4.   Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach drużynowych II 

5.   Finał Wojewódzki w szachach drużynowych X 

6.   Powiatowe Mistrzostwa Sportowe w kategorii szkół wiejskich II 

 

 

 

Zestawienie klasyfikacji śródrocznej 

Klasa 

Liczba 
Bez 

ndst. 

Bez 

ndst. 

dost. 

dop. 

Z 1 

oc. 

ndst

. 

Z 2 

oc. 

ndst

. 

Z 3 

oc. 

ndst

. 

Zachowanie Oceny z przedmiotów 
Najwyższ

a śr. 

Najniższ

a śr. 

Średni

a ucznió

w 
wz bdb db 

po

p 

nd

p 
ng cel bdb db dost dop 

nds

t 

0CZ OP 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0W OP 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a SP 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 0 0 0 6 5,33 5,81 

2a SP 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 2 0 0 0 6 4,67 5,54 

3a SP 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 5 0 0 0 6 5 5,5 

4a SP 12 11 2 1 0 0 3 3 5 0 1 0 11 31 43 34 11 1 5,09 3,09 3,95 

5a SP 19 19 8 0 0 0 8 7 3 1 0 0 31 74 73 36 12 0 5,42 3,17 4,34 

6a SP 15 15 1 0 0 0 3 7 1 3 1 0 34 27 52 35 32 0 5 3,08 3,98 
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6b SP 11 10 4 1 0 0 7 1 1 1 1 0 18 22 47 27 16 1 5,08 2,75 3,97 

7a SP 17 17 2 0 0 0 
1

3 
1 1 1 0 1 39 33 66 71 28 0 5,79 2,57 3,93 

8a SP 18 17 4 0 1 0 
1

2 
3 2 0 1 0 26 42 57 70 55 2 5,29 2,36 3,63 

  

Podsumowanie

: 
183 

18

0 

11

4 
2 1 0 

4

6 

2

2 

1

3 
6 4 1 

24

3 

26

6 

34

5 

27

3 

15

4 
4 6 2,36 4,12 

 

Rok szkolny: 2019/2020 

Klasa  
% obecności [↑] 

0W OP 96,67% 

6a SP 95,36% 

6b SP 94,23% 

5a SP 94,12% 

1a SP 92,73% 

8a SP 91,72% 

4a SP 91,31% 

3a SP 90,18% 

7a SP 90,18% 

2a SP 89,83% 

0CZ OP 78,67% 

Liczba uczniów ze średnią ocen powyżej 4,5 do 6,0 i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania - 28    

1. Klasyfikacja roczna. 

 

liczba uczniów klasyfikowanych                      135 
liczba uczniów nieklasyfikowanych                      0 
liczba uczniów niepromowanych                          0 

Liczba uczniów promowanych warunkowo  0 
liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem 30 
Liczba uczniów z ocenami wzorowymi z zachowania           21 
Liczba uczniów z ocenami nagannymi z zachowania           0 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrody, wyróżnienia 75 

https://synergia.librus.pl/statystyki
https://synergia.librus.pl/statystyki
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Liczba uczniów z nauczaniem specjalnym 

  

Liczba uczniów Nauczanie specjalne 

Szkoła Podstawowa 8 

Odział Przedszkolny 1 

 

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 18 uczniów. Wyniki egzaminu  przedstawiają się następująco: 

j.polski – 41% - stanin 2  

matematyka – 37% stanin 4  

j.angielski – 32% stanin 2  

j.niemicki – 55% stanin 7 

Wnioski 

Wyniki osiągnięte przez uczniów są bardzo niskie, spadek o 5 stanin z języka polskiego,  z matematyki  utrzymały się na poziomie roku ubiegłego i utrzymujący się 

w drugim staninie wynik z języka angielskiego. Bardzo dobry wynik osiągnęli uczniowie z języka niemieckiego, który jest wyższy od wyników średnich gminy, 

powiatu , województwa i kraju. Wyniki uczniów wskazują, iż uczniowie nie nabyli umiejętności określonych w podstawie programowej z języka polskiego i języka 

angielskiego. Z matematyki umiejętności z podstawy programowej  zostały opanowane   słabo. 

Rekomendacje 

W klasie VIII należy bezwzględnie pracować na przykładowych zadaniach egzaminacyjnych wykorzystując każdą wolną lekcję. Na zajęciach ćwiczyć samodzielne 

rozwiązywanie zadań.  Z języków obcych duży nacisk należy położyć  na znajomość słownictwa. Na lekcjach matematyki ćwiczyć samodzielne rozwiązywanie zadań 

otwartych. Należy zwrócić szczególną uwagę na realizację podstawy programowej, kontrolując pracę nauczycieli w zakresie przyjętych planów wynikowych i 

realizowanych tematów lekcji. Należy ograniczyć absencję nauczycieli i uczniów. Uczniowie muszą indywidualizować pracę na lekcjach. Kontrolą należy objąć 

zajęcia wyrównawcze w zakresie sposobu ich realizacji,  przygotowania nauczyciela do zajęć, systematyczności realizacji oraz frekwencji uczniów. 

Ponadto należy objąć kontrolą ocenianie kształtujące, oraz formy aktywności uczniów podlegające ocenianiu. Również należy sprawdzić doskonalenie nauczycieli w 

zakresie metodycznym danego przedmiotu. 

 



12 

II.Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 

 

Sprawozdanie powstało na podstawie: 

 

 raportu ze sprawdzianu, 

 sprawozdania wychowawców klas, 

 raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 

 diagnozy pedagoga, 

 sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, 

 sprawozdania z realizacji planu doskonalenia nauczycieli, 

 arkuszy obserwacji. 

 

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

Realizacja podstawy programowej sprawdzana była w planach wynikowych, na podstawie prezentowanych umiejętności  uczniów  biorących udział w organizowanych  

imprezach. Prowadzono stały monitoring realizacji nowej podstawy programowej. Monitoring wykazał, że nie  istnieje zagrożenie niezrealizowania podstawy programowej 

poszczególnych przedmiotów. Zagrożona była realizacja podstawy z języka angielskiego ze względu na dużą absencję nauczyciela oraz języka polskiego ze względu na nie 

realizowanie przez nauczyciela przyjętego planu wynikowego. Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania przedstawia się następująco: 

 

Lp. 
Obszar podstawy 

programowej 

Data 

realizacji 
Data sprawdzenia Sposób sprawdzenia 

Przyczyny 

niezrealizowania 

Realizacja celów 

wynikających z podstawy 

programowej 

Tak Nie 

1.  Matematyka kl.IV, 

V, III 

 Listopad 2019, 

Styczeń 2020 , 

kwiecień 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

2.  j.polski V,VI, VII, 

VIII 

 Listopad 2019 

Styczeń 2020, 

kwiecień  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  
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3.  Fizyka VII, VIII  Listopad 2019 

Styczeń 2020  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

4.  Biologia  Listopad 2019 

Styczeń 2020  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

5.  Chemia kl. VII i 

VIII 

 Listopad 2019 

Styczeń 2020  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

6.  Geografia kl. VII i 

VIII 

 Grudzień 2019  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

7.  J. niemiecki – II i 

VIII 

 Listopad 2019, 

kwiecień 

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

8.  J. Angielski  - kl.V 

iVIII 

 Listopad 2019, 

styczeń, marzec, 

maj  

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

9.  Historia Kl.IV-VIII  Listopad 2019, 

czerwiec  

 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

10.  Edukacja 

wczesnoszkolna 

 Listopad 2019, 

styczeń, kwiecień, 

czerwiec 

Kontrola dokumentacji 

nauczania 

 X  

 

 

 

 

III.Ewaluacja, kontrola i wspomaganie 

 

Ewaluację przeprowadził  zespół powołany przez dyrektora szkoły. 
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Powołany zespół przygotował szczegółowe kryteria, a następnie określił metody badawcze. Po przeprowadzonych badaniach zostały opracowane szczegółowe raporty 

wskazujące mocne i słabe strony pracy szkoły oraz propozycje wniosków.  

 

Kontrola 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przeprowadzono następujące kontrole: 

 

 prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli ( dzienniki lekcyjne i arkusze ocen) 

 prawidłowość i kompletność dokumentacji szkolnej, związanej z właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego: 

 

o podstawy programowe, 

o zestawy programów i podręczników, 

o wymagania edukacyjne; 

o przedmiotowe zasady oceniania 

o obszerność i jakość pracy zadawanej uczniom w nauczaniu zdalnym 

o indywidualizacja pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

 planów dydaktycznych: 

 

o dostosowanie programu nauczania do poziomu klasy, 

o uwzględnienie w planach dydaktycznych podstawy programowej oraz kształtowanych umiejętności, 

o zgodność wpisów do dziennika lekcyjnego z planem wynikowym; 

 

 przedmiotowych systemów oceniania: 

 

o ich zgodność z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

o monitorowanie zgodności oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania; 

 

 planów spotkań z rodzicami: 

 

o przekazywanie rodzicom informacji na temat wyników oraz wdrażanych wniosków z analiz, 
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o przekazywanie informacji o poziomie wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne postępy dziecka w nauce. 

 

Wnioski z kontroli: 

 

1. Wszyscy nauczyciele opracowali plan wynikowe do zatwierdzonego programu nauczania. 

2. Wszystkie plany dydaktyczne uwzględniają podstawę programową. 

3. Nie wszyscy nauczyciele posługiwali się planami wynikowymi w codziennej swojej pracy. 

4.  Brakuje  konsekwencji ze strony nauczycieli w przekazywaniu wymagań edukacyjnych rodzicom i uczniom. Nie w każdym przypadku informacje te były przekazywane 

zgodnie z przyjętymi ustaleniami . 

5. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe systemy oceniania nie były przestrzegane przez wszystkich nauczycieli, zamiennie stosowano pracę na lekcji ze sprawdzaniem 

wiedzy. Uczniowie w kilku przypadkach nie wiedzieli jaką formę pracy wykonują.  

6. W kilku przypadkach nie przestrzegano zapisów wewnątrzszkolnych zasad oceniania, zapominając lub celowo nie przestrzegano terminów planowania  pracy klasowej 

czy sprawdzianu jak i informowania o nich uczniów. Również nie przestrzegano zapisów Statutu w zakresie ograniczonej ilości prac klasowych w danym tygodniu.  

7. Nie wszyscy nauczyciele stosują ocenianie kształtujące 

 

Ponadto kontroli doraźnej podlegały zajęcia dodatkowe. Większość nauczycieli realizowała zajęcia zgodnie z harmonogramem w kształceniu stacjonarnym. Niestety w 

kształceniu zdalnym kilku nauczycieli nie realizowało zajęć wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.  Sprawdzano również dyżury nauczycielskie i wypełnianie 

innych zadań. Oceniono, że nauczyciele na ogół właściwie wywiązują się z obowiązku pełnienia dyżurów i zadań zleconych przez dyrektora szkoły. Jednak w pracy zdalnej 

nie wszyscy wywiązywali się należycie z nałożonych obowiązków.  W ramach kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa sprawdzano dokumentację przebiegu 

nauczania. Kontrolowana była systematyczność i prawidłowość wypełniania dziennika , rytmiczność i różnorodność oceniania, realizacja podstawy programowej założeń 

programowych. Po każdej kontroli nauczyciele otrzymywali informację zwrotną. Na ogół dokumentacja przebiegu nauczania wymagała uzupełnienia. 

 

Obserwacje zajęć 

 

W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły i wicedyrektor przeprowadzili w wybranych klasach i u wybranych nauczycieli obserwację zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych oraz organizowane imprezy. 

 

Celem prowadzonych obserwacji zajęć było przede wszystkim: 

 

 gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, 

 doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej, 

 diagnoza realizacji zadań edukacyjnych szkoły, 
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 ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

 

Tematy obserwacji: 

 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. 

 Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. 

 Informowanie uczniów o celach zajęć. 

 Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 

 Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. 

 Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć. 

 Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. 

 Umiejętność pracy zespołowej. 

 Realizacja podstawy programowej. 

 Stosowanie aktywizujących metod . 

 Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów. 

 Efektywne wykorzystanie czasu . 

 Wykorzystanie  pomocy dydaktycznych – w tym środków multimedialnych. 

 Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia. 

 Ocenianie kształtujące.  

 Realizacja programu LKO na rzecz optymalnego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

 

Ponadto obserwacje miały na celu doskonalenie procesu lekcyjnego, diagnozowanie opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania. 

Oceniano zgodność tematyki zajęć z podstawą programową, programem nauczania, a także przygotowanie pod względem doboru treści, metod i form nauczania, 

wykorzystywanie pomocy dydaktycznych. Szczegółowe wnioski zostały uwzględnione w kartach obserwacji oraz przekazane danym nauczycielom. 

 

Obserwowano: 

 

 zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 uroczystości oraz akademie szkolne i klasowe,  

 zebrania klasowe z rodzicami, 
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Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że: 

 

 Większość nauczycieli stosuje elementy oceniania kształtującego w zakresie doskonalenia u uczniów umiejętności uczenia się, jednak  proces ten wymaga doskonalenia. 

 Większość nauczycieli informowała uczniów o celach lekcji. 

 Nauczyciele na większości obserwowanych lekcji starali się dostosowywać metody pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.. 

 Obserwowane zajęcia obejmowały realizację podstawy programowej. 

 Nauczyciele stosują tylko kilka metod aktywizujących uczniów. 

 Nauczyciele  posługują się tablicą interaktywną, programami multimedialnymi, wykorzystują ćwiczenia interaktywne 

  W większości przypadków zadawane prace domowe były dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia. 

 Zaplanowane cele i główne założenia lekcji są właściwie realizowane przez większość  nauczycieli. 

 Większość nauczycieli poprawnie i bez opóźnień realizuje przyjęte programy nauczania oraz bez zastrzeżeń realizuje plany pracy zajęć pozalekcyjnych  w tym 

przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. 

   Uczniowie są oceniani systematycznie, zgodnie z zapisami statutowymi oraz przewidzianymi przepisami prawa oświatowego, jednak ocena za odpowiedź ustną jest 

rzadko stosowana. 

 Ocena jest dokonywana zazwyczaj wraz z uzasadnieniem i wykorzystaniem samooceny. 

 

Obserwacje diagnozujące wskazują na potrzebę doskonalenia nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy na lekcji, stosowania aktywnych metod pracy, a także dokonywania 

ewaluacji zajęć przez wszystkich nauczycieli. Ponadto doskonalenia , a w większości przypadków(nauczycieli) wdrożenia pracy z wykorzystaniem „mapy klasy” powstałej w 

wyniku wdrożenia programu „Indywidualni”. Czyli doboru form i metod pracy odpowiednich dla danego zespołu klasowego. Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia 

pandemią koronawirusa i wprowadzeniem pracy zdalnej z dziećmi , należy stwierdzić, że szkoła nie była w pełni przygotowana do takiej formy pracy. Różne narzędzia, formy 

i umiejętności informatyczne uczniów i nauczycieli stanowiły barierę w prawidłowej realizacji nauczania na odległość. 

 

Wspomaganie 

1.    Dyrektor na bieżąco przekazywał informacje o zmianach w prawie oświatowym. W ramach zmieniających się przepisów prawa oświatowego , a w tym podstawy 

programowej wszystkim zainteresowanym nauczycielom umożliwiono skorzystanie z konferencji metodycznych , szkoleń i warsztatów – refundując koszty podróży oraz 

koszty szkoleń czy studiów podyplomowych. 

2. Planowane były lekcje otwarte u kilku nauczycieli, które się nie odbyły – planowane były w drugim półroczu jednak ze względu na czasowe ograniczenie 

funkcjonowania szkoły nie zostały zrealizowane. 

3. Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej na temat wykorzystania zasobów i możliwości dziennika elektronicznego Librus do nauki zdalnej. 

4. Na bieżąco wskazywano platformy edukacyjne, które mogły być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w pracy na odległość. 

5. Informowano nauczycieli o wszystkich wytycznych MEN i GIS dotyczących pracy z dziećmi . 
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Ponadto: 

 

 2  nauczycieli podwyższało własne kwalifikacje na Studiach Podyplomowych,  

 9 nauczycieli uczestniczyło w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w zależności od potrzeb szkoły i potrzeb własnych, 

 8 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniach  prowadzonych przez metodyków, 

 dyrektor omawiał indywidualnie z nauczycielami sprawy związane z awansem zawodowym oraz opracowaniem planów rozwoju zawodowego. 

 

Dokonano jednej oceny pracy z uwzględnieniem realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego i jednej w związku z zakończonym stażem na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

Wnioski: 

 

 W szkole jest grupa kilku nauczycieli systematycznie doskonalących się. 

 Niektórzy nauczyciele nie podjęli żadnej zewnętrznej formy doskonalenia zawodowego oprócz szkoleniowych rad pedagogicznych. 

 Występuje brak spójności pomiędzy deklarowanymi przez nauczycieli formami doskonalenia zawodowego a ich realizacją. 

 Wielu nauczycieli nie uwzględniło zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego, dotyczących indywidualizacji nauczania. 

 Formy i metody pracy zdalnej z dziećmi nie zostały przez wszystkich nauczycieli opanowane w stopniu wystarczającym do prawidłowej realizacji podstawy 

programowej . 

 

 

IV. Rekomendacje do dalszej pracy: 

 

1. Należy zadbać, aby umiejętności wynikające z podstawy programowej przy wykorzystaniu zalecanych sposobów i warunków jej realizacji, w tym myślenia 

przyczynowo-skutkowego, były wdrażane przez wszystkich nauczycieli. 

2. Rozliczać  nauczycieli  za efekty kształcenia, przestrzeganie zasad oceniania i prowadzenia dokumentacji nauczania. 

3.  Uwzględniać wyniki analizy egzaminów zewnętrznych w planowaniu procesu edukacyjnego. 

4. Systematycznie kontrolować realizację podstawy programowej. 

5. Poddać ocenie pracy nauczycieli przedmiotów, z których wyniki na egzaminie wypadły poniżej staninu 4. 

6.  Wdrażać więcej metod aktywizujących uczniów, wymagających twórczego działania ucznia. 
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7. Należy zaplanować celowość zadawania prac domowych i ich dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia ( w miarę możliwości ograniczyć ich bezcelowe 

zadawanie) 

8. W klasach I – III ograniczać pracę w zeszytach ćwiczeń na rzecz pracy uczniów w zeszytach przedmiotowych. 

9. Kształcić umiejętności informatyczne niezbędne do pracy zdalnej. 

10. Doskonalić kadrę pedagogiczną w zakresie nauczania na odległość. 

 

 

  

Wężyska  2 sierpnia 2020 roku    Iwona Skołozubow 

………………………………                 

                                                                                                                                                               ……………………………… 

(miejscowość, data)                  

                                                                                                                                                               (podpis dyrektora szkoły) 
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