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REKOMENDACJE DYREKCJI GIMNAZJUM NR 4  

Uogólniona informacja dyrektora szkoły – Gimnazjum nr 4 z pełnionego nadzoru 

pedagogicznego 

 

Na podstawie: 

1. Rekomendacji dyrekcji szkoły na podst. wniosków z pełnionego nadzoru 

pedagogicznego w r. szk. 2014/2015 

2. Rekomendacji zespołu ewaluacyjnego z r. szk. 2014/2015 

3. Rekomendacji zespołów przedmiotowych 

4. Rekomendacji WKO na podst. wniosków z pełnionego nadzoru 

pedagogicznego w r. szk. 2014/2015 

W celu zwiększenia użyteczności metodologii prowadzenia analiz wyników egzaminów 

zewnętrznych, badań wewnętrznych, w tym ewaluacji wewnętrznej zasadne jest:   

1. Wyznaczanie przez liderów zespołów zadaniowych konkretnych obszarów badań 

dotyczących pracy nauczycieli szkół, wynikających z ich potrzeb.  

Określanie przez kadrę pedagogiczną realnych celów, mierzalnych wskaźników, 

kryteriów sukcesu oraz formułowanie wniosków i rekomendacji, które po wdrożeniu 

przyczynią się do jakościowego rozwoju szkoły.  

W celu poprawy organizacji procesu lekcyjnego zasadne jest : 

1. Konstruowanie przez nich zajęć lekcyjnych uwzględniających: różne formy i metody 

pracy, możliwość wpływania uczniów na organizację pracy na lekcji, tworzenie 

sytuacji umożliwiających wzajemne uczenie się oraz uświadamianie uczniom 

zachodzących procesów uczenia się, co pozwoli na dobieranie przez nich właściwych 

strategii poznawczych. 

2. Zwracanie uwagi przez konieczność  realizowania działań/rozwiązań nowatorskich 

związanych z  bieżącą pracą uczniów podczas zajęć lekcyjnych. 

3. Nadzorowanie działań nauczycieli dotyczących formułowania indywidualnych celów 

kształcenia dla poszczególnych uczniów/grup uczniów przy konstruowaniu procesów 

edukacyjnych w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych 

4. W toku realizacji procesów edukacyjnych powinno się budować poczucie 

odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.   

5. Winno się doskonalić nauczycieli w zakresie organizacji procesu lekcyjnego oraz 

udzielania efektywnej informacji zwrotnej. 
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W celu kształcenia umiejętności logicznego – matematycznego myślenia zasadne jest : 

1. Kontrolowanie zamieszczania przez nauczycieli w planach kształcenia każdego 

przedmiotu sposobu kształcenia umiejętności logicznego myślenia, w tym 

umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki  i statystyki w życiu codziennym oraz 

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. 

2. Sprawowanie skutecznego nadzoru pedagogicznego nad cyklicznym kształceniem 

umiejętności kluczowych, w tym myślenia matematycznego, oraz ich pogłębianiem i 

rozwijaniem. 

 

Pozostałe rekomendacje.  Zasadne jest : 

1. Realizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych, w tym unijnych, w celu 

poszerzania horyzontów poznawczych oraz umiejętności kluczowych  młodzieży 

szkolnej. 

2. Kontynuowanie przez dyrektora, zespoły  nauczycieli tworzenia oferty edukacyjnej 

szkoły uwzględniającej różnorodne potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów 

oraz potrzeby zgłaszane przez rodziców. 

Wnioski z ewaluacji: 

1. Należy uwzględnić w realizacji koncepcji pracy szkoły rozwój wszystkich uczniów. 

2. Realizacja wniosków z analiz sprawdzianów zewnętrznych i innych diagnoz 

przeprowadzanych w szkole powinna dotyczyć przede wszystkim: 

- modyfikacji planów dydaktycznych, 

- dostosowania realizowanych programów do możliwości uczniów, zmiany metod 

prowadzenia zajęć oraz sposobów realizacji umiejętności słabo opanowanych przez 

uczniów, 

- zmiany prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów z problemami edukacyjnymi. 

3. Wszystkim dojeżdżającym uczniom należy zapewnić możliwość pełnego 

uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych poprzez prawidłową organizację zajęć.  

4. W drugim półroczu należy diagnozować stopień realizacji podstawy programowej 

u wszystkich uczniów. 

5. Nauczyciele powinni podczas lekcji angażować do współpracy wszystkich uczniów. 

6. W drugim półroczu należy przeprowadzić kontrolę w zakresie zaangażowania 

nauczycieli w pracę zespołów uczących w tym samym oddziale. 
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WNIOSKI i REKOMENDACJE DYREKCJI GIMNAZJUM NR 4  

Na podstawie pełnionego nadzoru pedagogicznego ustala się następujące wnioski i 

rekomendacje do realizacji w r. szk. 2015-2016. Zasadne jest, aby dokonać: 

1. Modyfikacji kryteriów i wymagań przedmiotowych zgodnie z zapisami w statucie i 

WZO. 

2.  Przekazywać uczniom i ich rodzicom do 10 września szczegółowych wymagań 

przedmiotowych oraz  kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz 

zachowania. 

3. Dostosować wymagania przedmiotowe do możliwości i potrzeb uczniów z 

uwzględnieniem: orzeczeń i zaleceń PPP, sytuacji ucznia i  jego możliwości 

poznawczych,  modyfikacja IPET-ów, modyfikacja programów nauczania i zapisów w 

rozkładach nauczania zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym. 

4. Organizować procesy uczenia się, tak aby stwarzać możliwość wpływania uczniów 

na organizację pracy na zajęciach lekcyjnych poprzez tworzenie sytuacji 

umożliwiających wzajemne uczenie się uczniów oraz uświadamianie uczniom 

zachodzących procesów uczenia się. 

5. Dokonywać diagnozy i formułowania indywidualnych celów kształcenia dla 

poszczególnych uczniów/grup uczniów przy konstruowaniu procesów edukacyjnych 

w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych – w tym także z WF, muzyki, plastyki, 

techniki i informatyki. 

6. Udzielać efektywnej informacji zwrotnej dla uczniów i rodziców. 

7. Zamieszczać w planach nauczania – rozkładach materiału każdego przedmiotu 

sposobu kształcenia umiejętności logicznego myślenia, w tym umiejętność 

wykorzystania narzędzi matematyki  i statystyki w życiu codziennym oraz 

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. 

8. Zamieszczać w rozkładach nauczania każdego przedmiotu umiejętności, które 

„wypadły” słabiej podczas egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

umiejętności, które sprawiają najwięcej kłopotów uczniom. 

9. Realizacja wniosków z analiz z egzaminów zewnętrznych i innych diagnoz 

przeprowadzanych w szkole powinny służyć przede wszystkim do: 

- modyfikacji planów dydaktycznych, 

- dostosowania realizowanych programów do możliwości uczniów poprzez 

modyfikację tychże programów, zmianę metod i form pracy z uczniami podczas 

zajęć, operacjonalizowania celów lekcyjnych w języku ucznia – na co będę zwracać 

uwagę. 
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10. Wszystkim uczniom należy zapewnić możliwość uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych poprzez prawidłową organizację zajęć.  

 

11. Należy dokonywać okresowej analizy pracy poszczególnych oddziałów na 

posiedzeniach zespołów klasowych-oddziałowych. 

 

12. Należy doskonalić metody nauczania i przebieg procesów lekcyjnych. 

 

13. Zachęcać uczniów i rodziców do większego uczestniczenia w życiu szkoły poprzez: 

- możliwość zgłaszania pomysłów i inicjatyw, 

- realizację inicjatyw uczniowskich – zarówno w skali oddziałów klasowych, jak 

również szkoły. 

 

 

 


