„DOBRZE PRZYGOTUJMY SIĘ
DO SPRAWDZIANU”
Program poprawy efektywności nauczania
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WPROWADZENIE - ANALIZA PROBLEMÓW
Niskie wyniki sprawdzianu zewnętrznego uczniów klas VI skłoniły nas,
nauczycieli do podjęcia próby przeanalizowania wszelkich możliwych przyczyn
zaistnienia takiej sytuacji. Spotkaliśmy się wszyscy na posiedzeniu RP.
Pracowaliśmy warsztatowo w mniejszych grupach. Wspólnie podsumowaliśmy
efekty naszej dyskusji prowadzonej m.in. techniką „Słoneczko” i metodą trójkąta,
zebraliśmy je na arkuszach papieru, pogrupowaliśmy i wybraliśmy to,
na co wydaje nam się, że możemy mieć wpływ.
Pracę nad niniejszym dokumentem kontynuował zespół nauczycieli
w składzie: Katarzyna Zawojska-Dominiak (wicedyrektor szkoły), Katarzyna
Andryszewska (wicedyrektor szkoły), Anna Pawluk, Agnieszka Sawoń, Anna
Gołownia, Urszula Oksiejczuk, Joanna Żyłkiewicz.
W sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem roku, powróciliśmy do dyskusji
na problemem. Ponownie odniesiono się do wypracowanych w czerwcu podczas
RP materiałów, wyodrębniono obszary składające się na powstanie problemu,
ustalono w związku z tym najważniejsze cele i zaproponowano konkretne
działania zmierzające do podniesienia efektów kształcenia w naszej szkole.
Mamy nadzieję, że wypracowany dokument stanie się podstawą
do rzetelnej, systematycznej pracy nad poprawą wyników nauczania. Całość
będzie monitorowana i ewaluowana przez kolejne trzy lata szkolne, aby na koniec
roku szkolnego 2014/2015 ocenić skuteczność podjętych działań.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

brak konsekwencji w

częsta nieobecność na lekcjach

jednolitym przestrzeganiu

tych samych uczniów

WSO i regulaminów przez

zaangażowanych w zawody

wszystkich nauczycieli

sportowe i imprezy
okolicznościowe

obciążanie wybranych nauczycieli
zbyt dużą ilością obowiązków

POSTAWA NAUCZYCIELA:

hałas i brak dyscypliny na
lekcjach (brak przestrzegania

często brak jasnych
kryteriów oceniania

konkretnych zasad

i świadomości konkretnego

często brak

zachowania)

celu lekcji

indywidualizacji
zajęć

strój nauczyciela

brak zdrowej
rywalizacji
podczas zajęć

nierównomierne
zmuszanie do

obciążenie pracą

odtwórczego uczenia się

domową ucznia ze

zadawanie prac

strony nauczyciela

z podręcznika

domowych jako formy
uzupełnienia lekcji

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

brak zainteresowania
i zaangażowania rodziców
w sprawy szkoły, nieobecność

brak wartości nauki w domu,
deprecjonowanie przez rodziców
niektórych przedmiotów np.
muzyka, plastyka

na zebraniach i konsultacjach

wymuszanie na

brak kontroli i wsparcia

nauczycielach

uczniów ze strony

podwyższania ocen

rodziców

MOTYWACJA

brak poczucia sukcesu wśród

brak wskazówek ze strony

uczniów

nauczyciela co do sposobów
poprawy błędów

słabo rozwinięty system
nagradzania uczniów

CELE PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
NAUCZANIA
•

Cel główny:

- podniesienie efektywności kształcenia w szkole

•

Cele szczegółowe:

- postawa nauczyciela sprzyja procesowi uczenia się
- wzrasta motywacja uczniów i nauczycieli
- rodzice znają i rozumieją zasady współpracy z nauczycielami w zakresie
podnoszenia wyników sprawdzianów zewnętrznych
- organizujemy pracę szkoły w sposób satysfakcjonujący uczniów i nauczycieli

PROPONOWANE ZADANIA

udział w
zawodach
sportowych

„obsługa”
imprez i

zniesienia obniżenia progów procentowych
dla uczniów z opiniami i orzeczeniami
PPP przy jednoczesnym dookreśleniu
obowiązków nauczyciela w zakresie PPP

granic średnich
procentowych
ze
sprawdzianówpise

wprowadzenie do PSO z języka
polskiego, matematyki i przyrody
obszaru aktywności „ zaangażowanie w
przygotowanie do sprawdzianu
zewnętrznego” (dotyczy wyłącznie
uczniów klas VI – waga obszaru 4)

Zespół
przedmiotowy jako
zespół
samokształceniowy

Pierwszy próbny sprawdzian
uczniów klas VI pisany
przez uczniów i rodziców

w stosunku
do uczniów
Jasny przydział
zadań

w stosunku do
nauczycieli
Wprowadzenie zmian
w WSO i PSO

udział w
konkursach
poczet

pomoc przy
organizacji
imprez (wykaz
imienny
nauczycieli)

Współpraca z rodzicami poprzez
ustalenie dyżurów nauczycieli przed
południem (okienko lub przed lekcjami)
i po południu (od godziny 15.00)
zamiast comiesięcznych konsultacji
Stworzenie systemu
nagradzania uczniów
oraz atmosfery sukcesu
Wymiana dobrych
doświadczeń między
nauczycielami poprzez
„Spacer edukacyjny”
(odejście od tradycyjnych
obserwacji lekcji)

Wprowadzenie obowiązkowych zajęć
dodatkowychz języka polskiego
i matematyki przygotowujących
Propozycja zestawu zadańdodla
sprawdzianu zewnętrznego
(poinformowanie rodziców na
uczniów klas VI
zebraniu w terminie
utrwalających wiadomości i
wyznaczonym przez dyrektora o
konieczności uczestniczenia
uczniów w tych zajęciach)

