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OBSZAR - Efekty  

Opis spełniania wymagań 

Analizuje się wyniki sprawdzianów i egzaminów 

Do analizy wyników egzaminów stosuje się różne metody. Średni wynik szkoły 

w części humanistycznej w tym roku szkolnym jest o jeden stanin wyższy niż rok temu, ale 

niższy niż wyniki w kraju, w województwie i w powiecie. Wynik w skali staninowej mieści 

się w grupie wyników wyżej średnich oznaczony jest numerem 6 w 9 stopniowej skali 

staninowej. Średni wynik szkoły w części matematyczno-przyrodniczej w tym roku szkolnym 

jest o jeden stanin niższy niż rok temu, ale niższy niż wyniki w kraju, w województwie 

i w powiecie. Wynik w skali staninowej mieści się w grupie wyników niżej średnich 

oznaczony jest numerem 4 w 9 stopniowej skali stanikowej i jest niższy niż wyniki w kraju, 

w województwie i w powiecie. Wynik w skali staninowej mieści się w grupie wyników niżej 

średnich. Wyniki diagnoz wskazują, jak zaplanować zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dzięki 

tym informacjom bezpłatnie prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do 

egzaminu zewnętrznego oraz realizowane są dodatkowe godziny matematyki. Analizy kończą 

się podsumowaniem: wnioski do dalszej pracy. W opinii nauczycieli, podejmowane działania 

nie zawsze przekładają się na poprawę wyników egzaminu zewnętrznego. Nie satysfakcjonują 

one wszystkich zainteresowanych Przyczyny niżej średnich wyników upatruje się w złej bazie 

lokalowej szkoły, utrudnionym kontakcie z rodzicami, dużą liczbą uczniów z opiniami 

poradni pedagogiczno-psychologicznej. Zdaniem dyrekcji oraz nauczycieli uczniowie 

odnoszą sukcesy w innych dziedzinach, są laureatami i finalistami różnych konkursów oraz 

zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych. 

Poziom spełniania wymagania: B 

 

Opis spełniania wymagań 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

Z przeprowadzonego badania wynika, że gimnazjaliści nabywają wiadomości 

i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole diagnozuje się i analizuje 

osiągnięcia szkolne uczących się uwzględniając ich możliwości rozwojowe, na tej podstawie 

formułuje się i wdraża wnioski przyczyniające się do poprawy efektów kształcenia. 

Dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez młodzież lepszych wyników w nauce. Poziom 

opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, organizowanie 

procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wniosków z analizy osiągnięć uczniów, 

wieloaspektowe wykorzystanie tych wniosków, prowadzące do wzrostu efektów kształcenia 

oraz systematyczne zachęcanie uczniów do uzyskiwania lepszych wyników potwierdzają 



spełnienie przez szkołę wymagania w dobrym stopniu. W gimnazjum analizuje się 

osiągnięcia uczniów , uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Formułuje się i wdraża 

wnioski z analizy osiągnięć. W bieżącym roku szkolny drożono wnioski odnoszące się do 

planowania zajęć wyrównawczych i zajęć dla uczniów zdolnych  

Poziom spełniania wymagania: B 

 

Opis spełniania wymagań 

Uczniowie są aktywni 

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkole, połowa 

z nich jest samodzielna w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju 

szkoły. Samodzielność uczniów, jej średni zakres i podejmowane przez nich inicjatywy na 

rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, uwzględniają potrzeby lokalnego środowiska 

i służą propagowaniu ważnych wartości, to potwierdza spełnienie przez Gimnazjum wymagań 

w średnim stopniu. Część rodziców, którzy późno kończą pracę oczekuje, że ich dzieci będą 

mogły dłużej przebywać w szkole i uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. 

Nieliczna grupa uczniów uważa, że nauczyciele bardzo rzadko rozmawiają z nimi o tym co 

chcieliby robić w szkole, nie zgłaszają swoich pomysłów, ponieważ nie wierzą, że mogą mieć 

wpływ na to, co się dzieje w szkole. Świadczą o tym wypowiedzi niektórych uczniów , którzy 

poinformowali, ze w szkole słabo działa samorząd uczniowski, a aktywność samorządów 

klasowych jest średnia. 

Poziom spełniania wymagania: B 
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Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. W szkole prowadzona jest systematyczna 

diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, wyniki diagnoz są analizowane i oceniane wspólnie 

z uczniami, razem ustalane są działania profilaktyczne. Organizowane są różnorodne 

konkursy, prezentowane są scenki i plakaty o tematyce antyalkoholowej, odbywają się 

prelekcje w ramach edukacji prawnej i prozdrowotnej. W szkole prowadzona jest analiza 

podejmowanych działań, mająca na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

pożądanych zachowań. Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. 

Nauczyciele dostrzegają wzrost samodyscypliny uczniów, zmniejszenie się liczby zachowań 

agresywnych i wzrost pozytywnych relacji między uczniami. Do czynników podnoszących 

poziom bezpieczeństwa rodzice zaliczyli: zaangażowanie, dobrą opiekę oraz bardzo dobre 

nastawienie prawie wszystkich nauczycieli do uczniów, przyjazną atmosferę, brak 

anonimowości uczniów. Uczniowie wiedzą, jakiego oczekuje się od nich zachowania, znają 

obowiązujące normy w Gimnazjum.  

Zwraca się uwagę na patriotyzm tj. organizowane są uroczystości z okazji świąt, 

11 Listopada, 3 Maja, Dnia Patrona. Szanuje się tradycję poprzez organizację klasowych 

Mikołajek i klasowej Wigilii. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. 



Najważniejsze działania to: przygotowanie uczniów do osiągania dobrych wyników na 

egzaminach zewnętrznych, uwzględnienie w programie kształcenia propozycji dla uczniów 

uzdolnionych, np. kół zainteresowań, uczestnictwa w projektach, praca reedukacyjna 

z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wynikających zarówno ze 

zdiagnozowanych dysfunkcji, jak i zaniedbań natury środowiskowej czy dydaktycznej 

poprzez konsultacje, współprace z pedagogiem szkolnym. Inne ważne działania to: 

pozyskiwanie funduszy na zadania dydaktyczno-wychowawcze i sportowe, wymiana 

doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z innymi szkołami, w tym ze szkoła za 

granicami kraju, stałe uzupełnianie oraz modernizowanie wyposażenia dydaktycznego i bazy 

szkoły w ramach posiadanych środków, jak również pozyskiwanie środków na te cele 

z różnych źródeł finansowania. Jako działanie wymienia się wprowadzenie nowoczesnych 

technologii do procesu dydaktyczno-wychowawczego i zróżnicowanie metod nauczania 

poprzez udział uczniów w projektach UE. Szkoła przystąpiła do realizacji następujących  

projektów: e-Akademia Przyszłości, Diament 

Poziom spełniania wymagania: B 

 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w obszarze efekty: 

1. W gimnazjum analizowane są wyniki egzaminu. Wykorzystuje się w tym celu ilościowe 

i jakościowe metody analizy. 

2. W szkole widoczna jest skuteczna realizacja podstawy programowej, czego dowodem jest 

wzrost efektów kształcenia. 

3. Gimnazjum dokonuje analizy osiągnięć szkolnych uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnego rozwoju. 

4. Wdraża się wnioski i wprowadza zmiany wpływające na rozwój osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

5. Nauczyciele stosują formy i metody pracy przyczyniające się do poprawy efektów jakości 

kształcenia. 

6. Uczniowie chętnie angażuję się i uczestniczą w licznych zajęciach organizowanych przez 

szkołę. 

7. Uczniowie inicjują i podejmują różnorodne formy działalności na rzecz własnego rozwoju. 

8. Uczniowie są zaangażowani w działania na rzecz środowiska lokalnego i skutecznie 

włączają się w działalność charytatywną. 

9. Uczniowie gimnazjum czują się w szkole bezpiecznie, znają i respektują obowiązujące 

w szkole normy społeczne. 

10. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów oraz zagrożenia, podejmuje działania 

wychowawcze, mające na celu zmniejszenie zagrożeń i wzmocnienie pożądanych 

zachowań. 



11. Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze są analizowane pod katem ich 

skuteczności. 

 

Opis spełniania wymagań 

Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej 

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Wszystkie elementy podstawy 

programowej są wykorzystywane w programach nauczania. Oferta edukacyjna jest zgodna 

z potrzebami uczniów. Nauczyciele wymienili najważniejsze działania szkoły z punktu 

widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami, 

zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, 

tematycznych, zapewnienie uczniom dostępu do Internetu.  

Oferta edukacyjna szkoły wiąże się z kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy: językowe, 

informatyczne, społeczne (kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: 

dociekliwość, odpowiedzialność, konsekwencja, umiejętność pracy zespołowej). Ponadto 

młodzież jest przygotowywana do udziału w życiu gospodarczym, udziału w akcjach 

charytatywnych, jak również do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.  

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. przebiegała bez zakłóceń, 

nauczyciele wszystkich przedmiotów zrealizowali wymaganą liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych. Treści wykazane w podstawie programowej przekazano uczniom, a założone 

cele osiągnięto. Ponadto w aspekcie realizacji podstawy programowej przeprowadzono 

inwentaryzacje pomocy dydaktycznych, położono nacisk na zwiększenie wyposażenia sal 

lekcyjnych w urządzenia multimedialne, a do biblioteki zakupiono komplet podręczników 

i ćwiczeń z każdego przedmiotu. Całość działań potwierdza rytmiczną realizację podstawy 

programowej. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego 

rozwoju uczniów. Szkoła pomaga rozwijać uczniom posiadane zainteresowania. 

W Gimnazjum uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 

W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające 

indywidualizację procesu nauczania.. Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne swoich 

uczniów. W ten sposób pozyskują informację, jak mają pracować, jakie zmiany należy 

jeszcze wprowadzić, jak motywować uczniów, jakie trudności mają uczniowie, w jakich 

obszarach edukacyjnych potrzebują wsparcia, co nie udało się osiągnąć. Zauważa się 

wandalizm, ale pojawia się szacunek do mienia. W ramach prewencji realizowane są w szkole 

programy i prowadzone pogadanki. Szkoła prowadzi starania, aby wspierać uczniów 

zdolnych. 

Uczniów z nisko sytuowanych finansowo rodzin wspiera się przez pozyskiwanie 

środków na zakup podręczników, dofinansowanie wyjazdów i wycieczek, sfinansowanie 

dożywiania oraz zasiłku szkolnego. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz dodatkowe 

zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania. Uczniowie chętnie uczestniczą w realizacji 

projektów edukacyjnych. W szkole prowadzi się również doradztwo zawodowe. Uczniowie 

odnoszą sukcesy w sporcie.  Uczniowie startują w turniejach gminnych, powiatowych, 

konkursach, przeglądach recytatorskich. Jest również laureat konkursu przedmiotowego 



z języka polskiego i finalista z konkursu języka niemieckiego, kuratoryjnych konkursów 

tematycznych.  

Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków 

i sposobu realizacji podstawy programowej. W szkolnym zestawie programów nauczania są 

uwzględnione zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej poprzez: 

stopniowanie trudności, wyznaczanie zadań dostosowanych do możliwości ucznia, 

wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, organizowanie zajęć artystycznych 

dostosowanych do zainteresowań uczniów, możliwość przeprowadzania lekcji z różnych 

przedmiotów w pracowni komputerowej. Najczęściej stosowane przez nauczycieli sposoby 

realizacji podstawy programowej to: indywidualizacja procesu nauczania, dostosowanie 

metod i form do możliwości uczniów, wykorzystanie metod aktywizujących i różnorodnych 

pomocy dydaktycznych. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas 

zajęć pomocy dydaktycznych, a pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, sprzyjają 

osiąganiu zamierzonych celów. Gimnazjum, wspólnie ze szkołą podstawową maja do 

dyspozycji bibliotekę, stołówkę. Szkoła ma duże możliwości do wykorzystania technologii 

informatyczno - komunikacyjnych w pracy uczniów i nauczycieli.  

Z obserwowanych lekcji wynika, ze zaplanowane metody były adekwatne do celu 

lekcji. Jednak słabo aktywizowały i angażowały uczniów w przebieg procesu edukacyjnego 

i nie zapewniały skuteczności. Wykorzystane były takie pomoce dydaktyczne jak: słowniki, 

encyklopedie, podręcznik, plakat, ilustracje, film z płyty stanowiącej załącznik do 

podręcznika. Uczniowie korzystali z technologii informacyjno - komunikacyjnej. Na 

obserwowanych zajęciach nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie mogą rozwiązać 

problem czy być badaczami.  

Prowadzone monitorowanie jakości i efektywności procesu uczenia się uczniów 

znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach zespołów samokształceniowych, z posiedzenia 

zespołu do spraw ewaluacji egzaminu gimnazjalnego, w sprawozdaniach z przeprowadzonych 

ewaluacji umiejętności polonistyczno-historycznych, matematyczno-przyrodniczych 

i językowych. Diagnozy dokonuje się na początku I, II i III klasy i porównuje z wynikami 

z przedmiotów na zakończenie roku szkolnego. Dzięki temu wiadomo jak dostosować prace 

z uczniem słabym i zdolnym. Prowadzone działania pozwalają ustalić stan faktyczny 

posiadanej przez uczniów wiedzy tzn. co dzieci umieją, a czego nie. Monitoring osiągnięć 

uczniów prowadzony jest poprzez: testy diagnozujące w klasie I, II i III, porównywanie 

wyników egzaminu próbnego i końcowego. Monitorując osiągnięcia uczniów, szkoła chce 

uzyskać odpowiedz na następujące pytania: czy osiągnięcia ucznia są na miarę jego 

możliwości, czy wzrasta poziom nauczania w szkole, jakie umiejętności należy doskonalić, 

jaka jest aktywność uczniów? Nauczyciele monitorują osiągnięcia wszystkich uczniów.  

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu m. in. "informowanie ucznia o poziomie jego 

osiągnięć edukacyjnych i obejmuje m. in. formułowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców". Z początkiem roku szkolnego 

nauczyciele przekazują uczniom oraz ich rodzicom informacje o wymaganiach edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a wychowawcy o zasadach oceniania 



zachowania. Nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotną. Informacja ta zawiera 

dane co było dobrze, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, jak również wnioski 

i wskazówki do dalszej pracy oraz zachętę do poprawy. Uczniowie twierdzą, że w szkole 

rozmawia się o tym, jak się uczyć np.: na godzinie wychowawczej uczniowie wypełniali 

ankiety.  

Nauczyciele najczęściej stosują takie metody wspierania jak: udostępnianie różnego 

rodzaju źródeł informacji i pomocy naukowych, wspieranie w odrabianiu pracy domowej 

i uzupełnianiu braków, organizowanie zajęć wyrównawczych. Motywując uczniów do nauki, 

najczęściej używają pochwał, prowadzą rozmowy, zachęcające do podjęcia dodatkowej 

pracy, wskazują mocne strony ucznia. Zdaniem uczniów, nauczyciele mobilizują 

i uaktywniają ich zadając do wykonani dodatkowa prace dla chętnych, stwarzając możliwość 

poprawy. W opinii rodziców, nauczyciele zachęcają uczniów do nauki, uświadamiają im, ze 

dobre wyniki w nauce dają gwarancje dostania się do lepszych szkół ponadgimnazjalnych, 

umożliwiają poprawę złej oceny. 

W szkole widoczne są informacje o sukcesach uczniów. Na korytarzu wywieszone są 

dyplomy i wyróżnienia za osiągnięcia artystyczne i sportowe, znajduje się też tablica 

z miejscem na rekordy sportowe oraz miejsce z pucharami. Szkoła prowadzi "Złotą księgę", 

do której wpisywani są prymusi i uczniowie z najwyższą średnią. Prowadzona tez jest kronika 

szkoły. Informacje na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej (www.gimdobczyce.pl) 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone. W szkole 

prowadzone są obserwacje zajęć i pracy nauczycieli. Odbywają się one również poprzez 

kontrole realizacji podstawy programowej, planów nauczania i pracy wychowawczej, 

prowadzenie arkuszy samooceny nauczyciela . Umożliwia się uczniom udział w konkursach 

i zawodach sportowych. 

Gimnazjum przedstawia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, a uczniowie sami dokonują 

wyboru na jakie zajęcia dodatkowe chcą uczestniczyć. Nauczyciele organizują zajęcia dla 

uczniów, którzy maja braki z matematyki i języka obcego. 

Nauczyciele w wyniku wspólnych postanowień dokonują wyboru programów 

nauczania, podręczników, propozycji konkursów, uroczystości i imprez szkolnych. Wspólnie 

realizują projekty edukacyjne, prowadzą dyskusje i wymieniają się doświadczeniami. 

Wspólnie rozwiązują problemy dydaktyczne i wychowawcze. Dowodem na wspólne 

działania w procesach edukacyjnych i wychowawczych była realizacja projektów. 

Nauczyciele wskazują na następujące formy wsparcia uzyskiwanego od innych nauczycieli 

w pracy z uczniami: metodyczne, merytoryczne oraz organizacyjne, jak również wymianę 

doświadczeń, pomysłów, pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, konkursów, 

korzystanie ze wspólnych pomocy naukowych oraz pomocy pedagoga szkolnego.  

Poziom spełniania wymagania: B 
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Kształtuje się postawy uczniów 



W gimnazjum działania wychowawcze są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów oraz 

planowane i modyfikowane zgodnie z ich potrzebami oraz z ich udziałem. Wspólnym 

działaniem wychowawczym jest realizacja wzoru osobowościowego absolwenta i program 

wychowawczy, który wdrażają wychowawcy klas oraz rodzice. Wypracowano model 

rozwiązywania problemów wychowawczych przez stosowanie drabiny nauczyciel-

wychowawca –pedagog -dyrektor. Nauczyciele znają środowisko szkolne i domowe uczniów. 

Mają dobry kontakt z rodzicami. Uczeń od klasy pierwszej aż do ukończenia gimnazjum ma 

wsparcie pedagoga szkoły Wszelkie negatywne zachowania są przekazywane rodzicom 

w obecności uczniów. Działania szkoły wspiera również Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, w szkole codziennie przypomina się o zasadach dobrego zachowania. 

Współpraca z rodzicami w aspekcie realizacji działań zmierzających do przestrzegania 

zasad dobrego wychowania, układa się dobrze – zawierane są kontrakty miedzy rodzicami 

a nauczycielami, opracowywane, wdrażane i przestrzegane są ich czytelne zasady np.: 

egzekwowanie odpowiedniego stroju czy wcześniejsze zwalnianie ucznia do domu tylko za 

zgodą dyrektora szkoły. Większość uczniów wyraziła przekonanie o równym sprawiedliwym 

traktowaniu. W szkole dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów, dotyczą one 

stroju, posiadania komórek, wyglądu i higieny osobistej. Często podczas regularnych spotkań 

dyrektor pyta o to, co warto zmienić i udoskonalić. Większość rodziców jest zdania, że 

sposób wychowania uczniów w szkole odpowiada potrzebom ich dziecka. Natomiast są tacy 

rodzice, którzy twierdzą, że nauczyciele nie traktują uczniów w równy sposób. Uczniowie 

zgadzają się w większości z postawami promowanymi przez szkołę, uczestniczą 

w działaniach edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. 

Uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy, są to - 

pierwszy dzień wiosny, uroczyste obchody świąt narodowych tj; 11 listopada, 3 maja. 

Ponadto uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych, takich jak Góra Grosza i WOŚP. 

Obserwacja zajęć potwierdza, że większość nauczycieli stara się kształtować 

społecznie pożądane postawy poprzez swój sposób zachowania, odpowiednie relacje 

z uczniami i wysoką kulturę osobistą. Nauczyciele są zdania, że uczniowie uczestniczą 

w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych. To oni mają wpływ na ustalenie 

dodatkowych dni wolnych, ustalają z wychowawcą tematykę godzin wychowawczych, 

proponują imprezy szkolne, w szkole promuje się kulturę osobistą, szacunek do siebie, 

tolerancję, obiektywizm, zdrowy styl życia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, szacunek 

dla ojczyzny i narodu.  

Uczniowie wskazują, że oczekuje się od nich odpowiedniego stroju na święta szkolne 

i konkursy, szacunku dla innych i kultury słowa, normalnego wyglądu ucznia (bez makijażu, 

bez długich kolczyków, bez farbowania włosów) oraz zakazu noszenia do szkoły telefonów 

komórkowych, z czego uczniowie nie są zadowoleni. Uczniowie są zdania, że ich pomysły, 

oczekiwania mają wpływ na to, w jaki sposób w szkole kształtuje się właściwe zachowania 

i pożądane postawy. To nauczyciele proszą uczniów o zgłaszanie pomysłów oraz zazwyczaj 

zgadzają się na propozycje uczniów: Dzień Wiosny, Dzień Patrona, dyskoteki 

okolicznościowe (andrzejkowe i walentynkowe). 



Również rodzice uważają, że od ich dzieci oczekuje się szacunku wobec nauczycieli, wobec 

siebie, opieki nad młodszymi, pomocy uczniom chorym, skromnego i estetycznego ubioru. 

Ponadto w szkole nie ma farbowania włosów, obowiązuje zakaz chodzenia w szpilkach. 

Dzieci chodzą schludnie ubrane. Wszystko to określa regulamin. W opinii rodziców szkoła 

jest mała i wszyscy znają się, dzieci są pod ochroną, nie grożą im narkotyki i na terenie szkoły 

nie pali się papierosów. 

W wyniku analiz i wniosków wszyscy uczniowie mają możliwość wykazania własnej 

aktywności przez udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych - każdy uczeń 

chętny ma możliwość występu publicznego. Z analizy działań wychowawczych widać 

poprawę zachowania w stosunku do rówieśników i dorosłych. Uczniowie bardzo dobrze 

zachowują się i zasługują na wyróżnienie w kinie, na wycieczce, podczas konkursów. Należy 

nadal pracować nad motywacją do nauki oraz poprawą stosunku do obowiązków szkolnych.  

Poziom spełniania wymagania: B 

 

Opis spełniania wymagań 

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny  

 

W szkole sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, a jego wyniki 

wykorzystywane są do planowania pracy szkoły (np. wzmocniono efektywność nauczania 

przedmiotów ścisłych poprzez: 

 udział wszystkich uczniów w programie e-Akademia Przyszłości 

 modyfikacje metod i form pracy,  

 wprowadzono dodatkowa godzinę matematyki, fizyki i chemii oraz geografii. 

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powodują korzystne zmiany 

w funkcjonowaniu i rozwoju szkoły (np. wprowadzenie dwóch godzin matematyki w ramach 

fakultetów, organizowanie zastępstw za nieobecnych w szkole nauczycieli w sposób 

przemyślany i planowany - najczęściej jest to matematyka). 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest w szkole z udziałem całej rady pedagogicznej.  

 

Poziom spełniania wymagania: B 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w obszarze procesy: 

1. Szkoła posiada i realizuje koncepcję pracy, w której priorytetem jest podnoszenie wyników 

egzaminów zewnętrznych i wszechstronny rozwój uczniów. 

2. W realizacji procesów edukacyjnych szkoła stawia na współpracę wszystkich podmiotów, 

realizując liczne projekty i przedsięwzięcia. Nauczyciele współpracują ze sobą w realizacji 

procesów edukacyjnych. Wspólnie planują, organizują i analizują ich przebieg. 

3. Szkoła skutecznie kształtuje pożądane postawy uczniów, którzy są aktywni 

w podejmowaniu inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i potrzeb innych. 



4. Szkoła stwarza uczniom warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych na miarę ich 

możliwości i organizuje działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

5. Działania szkoły ukierunkowane są na identyfikację i wspieranie uzdolnień, pasji i aspiracji 

uczących się. 

 



RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 Lp. Temat kontroli Forma kontroli Wnioski z kontroli 

1 Systematyczność i zgodność z 

prawem prowadzenia dokumentacji 

nauczania 

Kontrola dzienników lekcyjnych. 

Kontrola dzienników zajęć 

pozalekcyjnych. 

Kontrola arkuszy ocen.. 

Obserwacja. 

kontrola zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 

wykazała niewielkie uchybienia, które po semestralnym 

podsumowaniu zostały usunięte, 

w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania 

odbycia zajęć podpisem nauczyciela nie stwierdzono 

nieprawidłowości, 

2 Dostosowanie przez nauczycieli 

wymagań edukacyjnych dla uczniów 

z orzeczeniami lub opiniami Poradni 

Pedagogiczno-Psychologicznej. 

Analiza opracowanych minimalnych 

wymagań edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów i 

porównanie ich z podstawą programową. 

Obserwacja - realizacja orzeczeń PPP w 

sprawie obniżenia wymagań 

edukacyjnych do możliwości ucznia. 

Analiza wystawionych ocen 

semestralnych. 

Wszyscy nauczyciele na początku roku zaznajamili się z opiniami 

PPP i dostosowują swoje wymagania do zaleceń zapisanych w opinii 

lub orzeczeniu. 

Zdarza się jednak, że uczniowie otrzymują bardzo niskie oceny z 

danego przedmiotu, w takim wypadku należy dostosować 

wymagania do poziomu klasy i sprawić, by ocena pełniła funkcję 

motywacyjną do nauki, 

Nauczyciele opracowali wykazy minimalnych wymagań 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. 

3 Przestrzeganie przepisów bhp przez 

nauczycieli:  

A. Stan techniczny pomocy 

dydaktycznych w pracowni 

B. Kontrola dokumentacji 

wycieczek oraz planu wycieczek, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

sposobów zapewnienia opieki jej 

uczestnikom, stanu technicznego 

środków lokomocji 

Przegląd pracowni. 

Badanie dokumentacji wycieczki. 

Zlecenie kontroli stanu technicznego 

autobusów odpowiednim służbom 

Często organizowane są wycieczki, na które jadą uczniowie różnych 

klas, a pozostali uczniowie nie przychodzą na zajęcia szkolne. 

Wobec tego należy organizować wyjazdy dla wszystkich uczniów 

danej klasy, by uniknąć małej frekwencji w szkole. 

Opiekun uczniów jadących na zawody sportowe lub konkursy 

zewnętrzne zobowiązany jest do zostawiania w dzienniku informacji 

o zawodach, aby uczniom nie wpisywać nieobecności w tych dniach, 

kiedy reprezentują naszą społeczność, 



4 Kontrola realizacji podstawy 

programowej. 

Badanie zgodności planów 

dydaktycznych z zapisami podstawy 

programowej.  

Analiza zapisów w dziennikach 

lekcyjnych oraz w zeszytach uczniów. 

Kontrola zgodności tematów lekcyjnych 

zapisanych w dzienniku z zapisami planu 

dydaktycznego.  

Sprawozdania nauczycieli z realizacji 

podstawy programowej,  

Analiza dokumentacji zespołów 

przedmiotowych 

Istnieją bardzo duże rozbieżności między planowanymi tematami 

zajęć zapisanych w planie dydaktycznym a tematami wpisanymi w 

dzienniku, 

Nie należy organizować prób imprez szkolnych kosztem lekcji. 

5 Kontrola realizacji dodatkowej godziny 

dla nauczycieli (art. 42, ust. 2b KN) oraz 

sposobu j jej dokumentowania 

Analiza dokumentacji potwierdzającej 

działania wg art. 42, ust. 2 KN. 

Obserwacja zajęć. 

Kontrola dzienników wykazała, że nauczyciele zrealizowali 

odpowiednią liczbę godzin.  

Należy jednak zachęcać uczniów do liczniejszego udziału w 

zajęciach dodatkowych, szczególnie z przedmiotów ścisłych. 

6 Kontrola planów pracy wychowawczej 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

realizacji programu wychowawcze go 

szkoły, realizacji programu profilaktyki 

i organizacji godziny wychowawczej. 

Obserwacja godziny wychowawczej i 

badanie dokumentów.  

Nauczyciele skutecznie realizują program wychowawczy szkoły, 

program profilaktyki 

7 Kontrola realizacji i dokumentowania 

nauczania indywidualnego 

Analiza dzienników zajęć nauczania 

indywidualnego.  

Obserwacja zajęć nauczania 

indywidualnego 

Dzienniki zajęć nauczania indywidualnego prowadzone są 

systematycznie. 

8 Kontrola spełniania funkcji opiekuna 

nauczyciela odbywającego staż 

Analiza dokumentacji stażystów, 

nauczycieli kontraktowych.  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Nauczyciele stażyści 

prowadzą lekcje, które obserwuje opiekun stażu i odwrotnie. Zajęcia 



zawodowy odbywają się zgodnie z harmonogramem i kontraktem zawartym 

przez nauczyciela stażystę z nauczycielem opiekunem stażu.  

9 Spełnianie obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki 

Analiza pism do rodziców i organu 

prowadzącego wychodzących ze szkoły 

Analiza frekwencji w dziennikach zajęć.  

Pedagog szkolny przy współpracy z wychowawcami klas starannie 

dbają o kontrolę obowiązku szkolnego. Przy dłuższej nieobecności 

nieusprawiedliwionej wzywają rodziców do szkoły a jeśli rozmowa 

nie skutkuje, to informują organ prowadzący i sąd ds. nieletnich.  

10 Działania podejmowane w zakresie 

doradztwa zawodowego 

Analiza dokumentacji pedagoga 

szkolnego, 

Analiza dziennika lekcyjnego,  

Analiza planu pracy wychowawcy. 

Kontrola wykazała, że uczniowie uczestniczyli w dniach otwartych w 

szkołach ponadgimnazjalnych w Dobczycach i Myślenicach. Ponadto 

na godzinach wychowawczych często wychowawcy rozmawiają na 

temat wyboru szkół ponadgimnazjalnych. 

11 Organizacja i przebieg zajęć 

pozalekcyjnych 

Obserwacja.  

Analiza dokumentacji 

Zajęcia dodatkowe odbywają się systematycznie zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Należy jednak zachęcać uczniów do liczniejszego 

udziału w zajęciach dodatkowych, szczególnie z przedmiotów 

ścisłych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia Klubu Europejskiego, 

Wolontariatu, klubu Ośmiu i zajęć sportowych. 

12 Kontrola wymaganej liczby godzin Analiza dzienników lekcyjnych i planów 

pracy nauczycieli: 

Numerowanie zajęć w dziennikach 

lekcyjnych i planach dydaktycznych,  

Rytmiczność realizacji, umieszczanie w 

planach nauczania przewidywanej liczby 

godzin w miesiącu.  

Nauczyciele-wychowawcy starają się w miarę systematycznie 

wpisywać numery przeprowadzonych lekcji na koniec każdego 

miesiąca. Niektórzy nauczyciele nie systematycznie numerują lekcje. 

Kontrola w miesiącu czerwcu wykazała, że tylko dwaj nauczyciele 

nie zrealizowali zakładanych rocznych limitów godzin. Zastępcy 

dyrektora dbali o to aby przydzielać zastępstwa tym nauczycielom, 

którzy wcześniej byli nieobecni. 

13 Przebieg realizacji procesu 

dydaktycznego na lekcjach 

Ocena wystroju sal. 

Organizacja zastępstw metodycznych. 

Analiza dokumentacji zespołów 

przedmiotowych.  

Nauczyciele języków obcych powinni wykorzystywać wszystkie 

możliwości laboratorium językowego, nie powinni wypinać 

magnetofonu. 

Niektórzy nauczyciele powinni podjąć działania mające na celu 



Obserwacja zajęć w tym w 

szczególności wprowadzanie pracy 

metodą projektu (z uwzględnieniem 

umiejętności zawartych w podstawie 

programowej). 

Analiza dokumentacji nauczycieli.  

Kontrola zapisów w zeszytach 

uczniowskich. 

Analiza współpracy nauczycieli z 

rodzicami. 

poprawę dyscypliny na lekcjach. 

Niektórzy nauczyciele powinni doskonalić własny warsztat 

dydaktyczny i uatrakcyjniać zajęcia dydaktyczne. 

Nauczyciele języków obcych powinni rozdzielić między siebie sprzęt 

audio i muszą odpowiadać za jego przechowanie – sprzęt nie 

powinien być dostępny dla każdego ucznia. 

Nauczyciele powinni starać się pracować na lekcjach metodami 

aktywnymi a szczególnie na lekcjach wos-u stosować metodę 

projektu. 

Nauczyciel nie powinien tolerować spóźnianie się uczniów na 

zajęcia – zawsze powinni być informowani rodzice ucznia. 

Wychowawcy powinni informować rodziców o pojedynczych 

nieobecnościach uczniów, nie czekać do zebrania. Wyrywkowo 

sprawdzać telefonicznie dlaczego uczeń nie jest na lekcjach. 

14 Kontrola osiąganych efektów pracy Badanie wyników nauczania, 

sprawdzanie efektów kształcenia.  

Analiza próbnego egzaminu 

gimnazjalnego 

Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych 

Wnioski do dalszej pracy stanowią załącznik do niniejszego raportu. 

Coraz więcej uczniów bierze udział w konkursach. Należy jednak 

mocno mobilizować uczniów do udziału w konkursach i 

motywowanie do lepszego przygotowania się do nich. 

 



15 

 

Organizacja procesu realizacji 

podstawy programowej w kl. I 

Analiza dokumentacji nauczyciela: 

- uzupełnienie planów dydaktycznych o 

rubrykę uwzględniającą proporcje 

czasowe, 

- numerowanie lekcji, 

- miesięczne rozliczanie liczby zajęć 

Przedstawione plany dydaktyczne zawierają rubrykę uwzględniającą 

proporcję czasowe. 

Prawie wszyscy nauczyciele systematycznie numerują lekcję. Zdarza 

się, że brak jest numeru lekcji na przedmiotach dzielonych na grupy. 

16 

 

Zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania 

z obiektów należących do szkoły 

Przegląd wszystkich pomieszczeń 

szkolnych, boisk, sal gimnastycznych, 

korytarzy, zaplecza, stołówki, 

sanitariatów. 

Nauczyciele stosują procedury bezpieczeństwa ale powinni 

informować dyrekcję na piśnie o wypadkach podczas zajęć 

szkolnych lub przerw międzylekcyjnych.  

Uczniowie dyżurni prawie zawsze przed wejściem do klasy 

sprawdzają, czy korytarz w obrębie ich sali jest czysty, ale w 

przypadku, gdy sala znajduje się blisko łazienek – powinni jeszcze 

zobaczyć, czy światła w łazienkach są zgaszone, czy woda się nie 

leje i czy jest porządek w okolicy kosza. 

Każdy nauczyciel powinien konsekwentnie wymagać przestrzegania 

regulaminów szkolnych. 

Każdy powinien dbać o porządek w salach lekcyjnych, na 

korytarzach i w łazienkach oraz zadbać aby niepotrzebnie nie 

marnowano energię elektryczną i wodę. 

 
17 Kontrola organizacji pracy biblioteki 

szkolnej 

Analiza planu pracy nauczyciela 

bibliotekarza. 

Obserwacja zajęć bibliotecznych. 

Organizacja wystaw bibliotecznych 

Biblioteka szkolna działa sprawnie. Wypracowano system wypożyczania 

zestawów lektur dla całej klasy. Nauczyciel organizuje konkursy o 

tematyce promującej czytelnictwo oraz na bieżąco prowadzi gazetkę 

ścienną. Bibliotekarz dba o wzbogacanie księgozbioru. 



Nauczyciele 

L.p. Nauczyciele Liczba  

1. którym dokonano oceny pracy, w tym: 9 

a) oceną wyróżniającą 7 

b) oceną dobrą 2 

c) oceną negatywną 0 

2. a) którzy uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego 7 

b) którzy uzyskali negatywną dorobku zawodowego 0 

3. 1. którzy ukończyli zewnętrzne formy doskonalenia (bez studiów 

podyplomowych) 
48 

 2. którzy ukończyli studia podyplomowe 0 

4. ukaranych karami porządkowymi 0 

5. doradców metodycznych 1 

6. egzaminatorów OKE (sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej) 
0 

7. egzaminatorów OKE (egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum w części humanistycznej) 
5 

8. egzaminatorów OKE (egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum w części matematyczno-przyrodniczej) 
6 

9. egzaminatorów OKE (egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum w części języka obcego) 
2 

 

Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

Liczba kontroli: 58  

W ramach wspomagania wewnętrznego podjęto w przedszkolu następujące czynności: 

1. Spotkania zespołów przedmiotowych w celu analizy wyników egzaminów zewnętrznych. 

Wypracowanie wniosków do uwzględnienia w planach pracy. 

 
2. Szkolenia rady pedagogicznej  

3. Obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

4. Wskazywanie dobrego warsztatu pracy nauczyciela oraz prezentowanie różnych metod 

nauczania na lekcjach otwartych i pokazowych 
5. Delegowanie nauczycieli na zewnętrzne formy doskonaleni 

6. Dzielenie się umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach z innymi nauczycielami. 

7. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego 

Liczba przeprowadzonych przez dyrektora obserwacji zajęć: ……52..…… 

Przeprowadzone obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, dotyczyły: 

 Czy uczniowie są aktywni podczas zajęć?  

 Jaki jest współudział uczniów zdolnych w procesie uczenia się innych uczniów? 



 Dyscyplina podczas zajęć. 

 Realizacja orzeczeń PPP w sprawie obniżenia wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. 

 Przestrzeganie przepisów bhp przez nauczycieli. 

Wnioski do pracy na nowy rok szkolny  

 Organizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat pracy z uczniem trudnym. 

 Zwiększenie liczby uczestników zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności 

w nauce. 

 Zwiększenie liczby zajęć z uczniem zdolnym. 

 Włączenie większej grupy rodziców w życie szkoły. 

 Zachęcanie nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów własnych. 

 Zachęcanie nauczycieli do opracowania dokumentu zawierającego poziomy wymagań 

dla uczniów posiadających orzeczenie o obniżeniu wymagań do możliwości 

intelektualnych uczniów (dla klas II) 

 Skuteczniejsze wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia 

efektów kształcenia.  Rzetelna analiza przyczyn zaburzonych zachowań u młodzieży. 

 Uatrakcyjnić ofertę szkoły, tak aby na zajęciach dodatkowych była większa frekwencja 

 Kontynuować analizę na wejściu oraz powtórzyć badanie wyników nauczania w tych 

samych klasach w celu monitorowania realizacji wniosków z wewnętrznych badań 

wyników nauczania 

 Poczynić starania, aby wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów 

 Dokonać ewaluacji WSO i skutecznie zaznajamiać uczniów i rodziców z regulaminami 

obowiązującymi w szkole 

 Poddać analizie zapisy statutowe odnoszące się do ogólnych zasad oceniania, tak aby 

zapisy były zrozumiałe dla uczniów i ich rodziców (w szczególności zapisy odnoszące 

się do oceny zachowania). Ponadto należy poddać kontroli przestrzeganie zapisów 

WSO dotyczących oceniania (jawność oceny, liczba ocen cząstkowych, systematyczność 

oceniania, stosowanie kryteriów wymagań) w szczególności stosowania trybu 

wystawiania ocen semestralnych z zachowania i z poszczególnych przedmiotów. 

 


