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1. KONCEPCJA PROGRAMU • źródła: zalecenia Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty 

pismo nr WNP.5534.1.78.2020.BD z dnia  17wrzesnia 2020 r. 

• uzasadnienie działań: niski stanin                 
z egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka 
polskiego, niska motywacja uczniów                
do nauki, niewystarczające zaangażowanie 
rodziców w proces edukacyjny dziecka, 
zbyt liczne klasy 
 wnioski z analizy wyników egzaminu 
ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020: 
1. Doskonalenie tworzenia dłuższych i 

krótszych form wypowiedzi 
poprawnych pod względem językowym, 
ortograficznym i interpunkcyjnym; 

1) Doskonalenie umiejętności 
argumentowania; 

2) Egzekwowanie znajomości treści lektur 
ujętych w podstawie programowej; 

3) Doskonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem tekstów literackich i 
innych; 

4) Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania 
części zdania, części mowy i określania 
ich funkcji i formy gramatycznej w 
zdaniu.  

wnioski z nadzoru pedagogicznego                 
z poprzedniego roku szkolnego 2019/2020 
1) W związku z niskimi wynikami 

uzyskanymi po egzaminie ósmoklasisty 
należy zmodyfikować wewnątrzszkolny 

Stopnień satysfakcji: 

 Uczniowie osiągną co najmniej III stanin w roku szkolnym 2020/2021, 
zakładany efekt końcowy - rok szkolny 2022/2023  IV – V stanin; 

 Nastąpi wzrost motywacji uczniów do samokształcenia; 

 Więcej uczniów będzie brało udział w konkursach przedmiotowych; 
zajęciach dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych                                   
i rozwijających; 

 Wzrośnie średnia ocen z zakresu języka polskiego o co najmniej  
0,5%; 

 Nastąpi wzrost wypożyczeń książek z biblioteki szkolnej; 
przeczytanych książek na jednego ucznia wyniesie co najmniej - 8; 

 Rodzice w większym stopniu zaangażują się w edukację dziecka, 
szczególnie w II etapie edukacyjnym; 

 Nastąpi wzrost frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych o 2,5% 
 

 
  



system badań, tj. opracować narzędzia 
badawcze zgodnie z pomiarem 
dydaktycznym; 

2) Systematycznie prowadzić badania 
przyrostu wiedzy uczniów, wdrażać 
wnioski z przeprowadzonej analizy ; 

3) Przeprowadzać ewaluację  pracy 
własnej pod kątem osiąganych 
wyników; 

4) W roku szkolnym 2020/2021 ewaluacji 
wewnętrznej będzie poddany system 
badań osiągnięć edukacyjnych – cel: 
efektywność prowadzonych badań 
edukacyjnych 

• poziomy organizacji - pierwszy etap edukacyjny klasy I-III  
- drugi etap edukacyjny klasy IV- VIII 

• okres realizacji (etapy realizacji) oraz 
termin zakończenia 

 3 lata szkolne,  tj.  2020-2023 
etap  wdrożeniowy – rok szkolny 2020/2021 

                                                                        ODBIORCY DZIAŁAŃ 

Nauczyciele: 

 monitorują realizację podstawy programowej, 

 informują o wynikach kształcenia, 

 przeprowadzają ewaluację wyników nauczania, 

 diagnozują wiedzę i umiejętności uczniów, 

 opracowują narzędzia badawcze, 

 motywują uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, 

 organizują nauczanie z uwzględnieniem potrzeb uczniów, 

 dostosowują formy i metody pracy do potrzeb intelektualnych dziecka, 

 prowadzą zajęcia wyrównawcze i rozwijające, 



 stosują elementy oceniania kształtującego, 

 korzystają z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym, wykorzystują dostępne pomoce dydaktyczne, programy 
edukacyjne, aplikacje ułatwiające przyswajanie i utrwalanie wiedzy i poszerzanie umiejętności uczniów, 

 współpracują z rodzicami: monitorują frekwencję, informują o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,  

 zapoznają rodziców z ocenianiem wewnątrzszkolnym i podstawą programową. 
Uczniowie: 

 systematycznie uczęszczają na zajęcia, 

 aktywnie uczestniczą w zajęciach, 

 uczą się organizacji nauki i czasu wolnego, 

 zgłaszają swoje oczekiwania i sygnalizują trudności w nauce, 

 uczą się samokontroli i samooceny swojej pracy. 
Rodzice: 

 wspólnie z dzieckiem wypracowują plan dnia z uwzględnieniem czasu na naukę, 

 systematycznie kontrolują postępy dziecka w nauce oraz frekwencję, 

 utrzymują stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami, 

 współpracują w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i wychowawczych. 
Dyrektor: 

 zapewnia warunki do pracy i nauki, 

 dba o doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 organizuję zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów, 

 motywuje nauczycieli do podejmowania działań zmierzających do podwyższenia jakości pracy szkoły, 

 kontroluje realizację podstawy programowej, 

 umożliwia nauczycielom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dokształca w ramach WDN, 

 wspiera nauczycieli w ich pracy, organizuje spotkania z doradcą metodycznym, 

 przeprowadza ewaluację wewnętrzną szkoły, 

 dokonuje oceny pracy nauczycieli służącej podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

 obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia z uczniami i spotkania z rodzicami, 

 kontroluje dokumentację nauczyciela. 
Pedagog: 



 organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innymi specjalistami              
w zakresie motywowania uczniów do nauki,  

 wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, 

 systematycznie kontroluje realizację obowiązku szkolnego, podejmuje stosowne działania w tym zakresie, 

 rozpoznaje środowisko ucznia, 

 prowadzi szkolenia dla rodziców, 

 czuwa nad prawidłową realizacją zadań wynikających z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

Wychowawca: 

 współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia motywacji uczniów do nauki, 

 wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, 

 organizuje spotkania zespołu klasowego w celu opracowania wspólnych działań prowadzących do osiągania 
przez uczniów wyższych wyników i poprawy zachowania, 

 podejmuje wspólne działania z pedagogiem i innymi nauczycielami, specjalistami. 
2. CELE OGÓLNE • podniesienie efektywności nauczania w zakresie edukacji humanistycznej  w szkole podstawowej,   

 podniesienie wyników  egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, 

 kształcenie umiejętności kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz czytania i pisania, 
3. CELE SZCZEGÓŁOWE  

 świadome działania nauczycieli, 
rodziców, uczniów w zakresie dydaktyki               
i wychowania, które przełożą się                
na wzrost motywacji uczniów do nauki; 

 popularyzowanie czytania książek                     
i zachęcanie uczniów do ich lektury,             
np. poprzez różnego rodzaju konkursy, 
quizy organizowane przez nauczycieli               
i pracowników biblioteki; 

 podniesienie efektów procesu 
dydaktycznego poprzez stosowanie 
technologii komputerowej i narzędzi TIK 

Przyjęte przez radę pedagogiczną opisy pożądanego stanu  
efektywności kształcenia po zrealizowaniu programu poprawy 
efektywności kształcenia: 

 

 uczniowie są zmotywowani do samokształcenia i doskonalenia 
swoich umiejętności w zakresie pisania, tworzenia wypowiedzi, 
korzystania z informacji i rozumienia czytanych tekstów, 
interpretacji, argumentacji, znajomości zasad poprawnej pisowni, 
wzbogacania słownictwa; 

 poziom wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie 
zewnętrznym w zakresie w/w umiejętności jest wyższy niż obecnie, 
tj. wzrośnie o 5 %; 

 nauczyciele w ramach wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą 



oraz właściwie dobranych metod i form 
pracy do danej grupy edukacyjnej; 

 korelacja działań uwzględniających 
realizację podstawy programowej ; 

 wymiana doświadczeń pomiędzy 
nauczycielami, dzielenie się wiedzą, 
wspólne planowanie działań 
zmierzających do poprawy efektów 
kształcenia; 

 uświadomienie rodzicom potrzeby 
współpracy ze szkołą; 
 

przeprowadzą lekcje otwarte – każdy zespół edukacyjny co najmniej 
2 lekcje w roku szkolnym; współpraca z metodykiem; 

 wzrośnie zainteresowanie rodziców edukacją dziecka; 

 diagnoza na wejściu i końcowa jest przeprowadzana za pomocą 
wystandaryzowanych narzędzi badawczych; 

 podstawa programowa jest realizowana systematycznie i zgodnie               
z zalecanymi warunkami realizacji;  

 systematycznie prowadzona jest ewaluacja pracy własnej – badanie 
przyrostu wiedzy i umiejętności;  

 wnioski z prowadzonych diagnoz są systematycznie wdrażane                           
i realizowane; 

 nauczyciele poloniści współpracują z biblioteką szkolną w zakresie 
organizowania konkursów popularyzujących czytanie książek; 

 wykorzystują istniejące w szkole pomoce dydaktyczne w procesie 
lekcyjnym, w tym stosują technologię TIK;  

 nauczyciele  wspólnie organizują działania służące podniesieniu 
efektów kształcenia, tj. przygotowują uczniów do konkursów 
szkolnych i pozaszkolnych, motywują uczniów do nauki i wspierają 
rodziców w ich działaniach, utrzymują stały kontakt, przekazują 
informację o postępach ucznia w nauce, podejmują wspólne 
działania w celu poprawy sytuacji dziecka i udzielanego mu 
wsparcia.  

4. DZIAŁANIA Przyjęte przez radę pedagogiczną działania umożliwiające wywołanie zmian w obszarach decydujących                                 
o efektywności kształcenia: 

1. Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej.  
2. Prowadzenie warsztatów z uczniami na temat rozwiązywania problemów w nauce. 
3. Poprawa frekwencji na zajęciach edukacyjnych. 
4. Podniesienie efektów procesu dydaktycznego poprzez stosowanie technologii komputerowej oraz właściwie 

dobranych metod i form pracy .  
5. Poprawa stanu czytelnictwa – rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 



6. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w zakresie sposobów uczenia się. 
7. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
8. Prowadzenie ewaluacji pracy własnej. 
9. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.  
10. Organizacja procesu dydaktycznego, realizacja podstawy programowej. 
11. Współpraca z rodzicami. 

5. WSKAŹNIKI 
OSIĄGANIA CELÓW 
SZCZEGÓŁOWYCH 

Przyjęte przez radę pedagogiczną poziomy efektów poszczególnych działań uznane za satysfakcjonujące: 

 frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych jest nie mniejsza niż 96%%,  

 poziom wskaźnika łatwości w zakresie umiejętności  sprawdzanych egzaminem ósmoklasisty, jest nie niższy             
niż 0,5,  

 wyniki egzaminu w następnym roku szkolnym sytuują szkołę nie niżej niż w III stanninie,  

 nauczyciele nie rzadziej niż 3 razy do roku badają osiągnięcia uczniów, 

 wszyscy nauczyciele - planują pracę dydaktyczną w oparciu o wnioski z prowadzonych diagnoz z zakresu swojego 
przedmiotu  i analizy egzaminu ósmoklasisty, 

 nauczyciele sprawdzają i oceniają pracę uczniów zgodnie z kryteriami egzaminacyjnymi, 

 ocenianie ma formę motywującą, 

 liczba wypożyczonych książek wzrośnie o 15% w porównaniu do roku ubiegłego, 

 więcej uczniów weźmie udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, 

 nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK do pracy z uczniem, 

 średnia ocen z języka polskiego w szkole wzrośnie do  3,5, 

 uczniowie potrzebujący wsparcia zostaną objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  

 rodzice  zaangażują się  w proces dydaktyczny dziecka, wykażą się współpracą w tym zakresie – ankieta. 



6. MONITOROWANIE • obserwacja; 
• analiza dokumentów; 
 • zewnętrzne i wewnętrzne badanie         

osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 ankieta skierowana do uczniów, 
rodziców i nauczycieli 
 

 zgodnie z harmonogramem  zaplanowanych obserwacji, 

 analiza dokumentów: plany pracy dydaktycznej pod kątem realizacji 
podstawy programowej, dzienniki zajęć pozalekcyjnych – 
frekwencja, plany pracy zespołów edukacyjnych i biblioteki szkolnej 
pod kątem zaplanowanych działań - wrzesień, luty                           
oraz wg potrzeb, 

 kontrola opracowanych  raportów i sprawozdań z prowadzonych 
badań, ewaluacji pracy własnej - 3 razy w ciągu roku, 

 realizacja wniosków z prowadzonych badan i analiz  - na bieżąco, 
wg potrzeb, 

 rejestr konkursów szkolnych i pozaszkolnych – wg potrzeb 

7. EWALUACJA • formatywna w trakcie realizacji 
programu 

 w połowie roku szkolnego – próbny egzamin ósmoklasisty; 

 na koniec roku szkolnego – analiza wyników po egzaminie 
zewnętrznym; 

 w połowie założonego okresu realizacji programu- skoncentrowana 
na skuteczności podjętych działań; 

• sumująca na zakończenie realizacji 
wszystkich działań zaplanowanych                      
w programie poprawy efektywności 
kształcenia 

skoncentrowana na skuteczności zrealizowanych działań w odniesieniu 
do założonych celów szczegółowych; 

• wyniki egzaminów zewnętrznych             
jako podstawowy wskaźnik skuteczności 
podejmowanych działań; 

skoncentrowana na skuteczności zrealizowanych działań w odniesieniu 
do założonego celu głównego. 

 

 

 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

uwzględniający 3 lata szkolne  2020- 2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Świadome działania nauczycieli, rodziców, uczniów w zakresie dydaktyki i wychowania 

Działanie  Forma realizacji  Okres 
realizacji/osoba 
odpowiedzialna 

Spodziewany rezultat Odbiorca 
działań 

Sposób 
monitorowania 

Planowanie pracy 
dydaktycznej                         
z uwzględnieniem 
podstawy 
programowej 

Opracowanie 
szczegółowych 
wymagań 
edukacyjnych w PSO  

cały rok/ 
nauczyciele 

 systematyczna realizacja treści 
podstawy programowej 

nauczyciele kontrola 
dokumentacji 
nauczycieli 

Przedstawienie zasad 
oceniania uczniom            
i ich rodzicom 

wrzesień/ 
nauczyciele 

 uczniowie wiedzą, za co będą 
oceniani 

uczniowie, 
rodzice,  

kontrola 
dokumentacji 
nauczycieli 

Rytmiczność 
bieżącego oceniania 
osiągnięć 
edukacyjnych 

cały rok/ 
nauczyciele 

 systematyczna praca uczniów  

 odrabianie prac domowych 

uczniowie, 
rodzice 

kontrola planów 
pracy nauczycieli, 
kontrola dzienników 

Udzielanie dokładnej 
informacji zwrotnej 
dot. prac pisemnych 

cały rok/ 
nauczyciele 

 zwiększenie motywacyjnej roli 
oceny /ocenianie kształtujące/ 

 uczniowie wiedzą nad czym 
muszą pracować,  

uczniowie, 
rodzice 

kontrola zapisów             
w dziennikach 
lekcyjnych,  
kontrola prac 
pisemnych uczniów 

Prowadzenie 
warsztatów                       
z uczniami na temat 
rozwiązywania 
problemów w nauce 

warsztaty wg potrzeb/ 
pedagog, 
wychowawcy 

  uczniowie potrafią wskazać, 
określić swoje mocne i słabe 
strony,  poziom wiedzy                  
i umiejętności                                
oraz konieczności uzupełnienia 
braków 

uczniowie  dokumentacja 
pedagoga                             
i wychowawcy klasy 



Poprawa frekwencji 
na zajęciach 
edukacyjnych 

Analiza frekwencji 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych 

cały rok/ 
pedagog, 
nauczyciele, 
wychowawca 

 wzrośnie frekwencja uczniów 
oraz podniosą się wyniki 
nauczania  

 uczniowie będą świadomi 
konsekwencji swego 
zachowania pozytywnego,             
jak i negatywnego. 
 

uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice 

miesięczna analiza  
frekwencji uczniów, 
Kontrola 
systematyczności                
i dokładności 
prowadzenia 
dokumentacji 
szkolnej 

Motywowanie 
uczniów do 
uczęszczania na 
zajęcia lekcyjne- 
nagradzanie uczniów 
z najwyższą 
frekwencją, konkurs 
na najwyższą 
frekwencję klasy 

cały rok/ 
pedagog, 
nauczyciele, 
wychowawca 

uczniowie, 
rodzice 

dziennik zajęć 
pozalekcyjnych 

Uświadamianie 
uczniom 
negatywnych 
konsekwencji 
absencji szkolnej 
oraz jej wpływu               
na wyniki w nauce 
oraz ocenę  
zachowania – lekcje 
wychowawcze, 
podczas spotkań                 
z rodzicami 
 

cały rok 
wychowawca, 
pedagog 

uczniowie, 
rodzice 

dokumentacja 
wychowawcy klasy, 
pedagoga, wpis               
do dziennika 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pedagogizacja 
rodziców na temat 
zagrożeń 
wynikających                      
z absencji                        
na zajęciach 
lekcyjnych. 

wrzesień, luty – 
podczas spotkań 
z rodzicami/ 
wychowawca, 
pedagog 

 rodzice dokumentacja 
wychowawcy klasy, 
pedagoga 

Podniesienie 
efektów procesu 
dydaktycznego 
poprzez stosowanie 
technologii 
komputerowej          
oraz właściwie 
dobranych metod            
i form pracy 

Upowszechnienie 
stosowania 
multimediów                  
i narzędzi TIK                    
na wszystkich 
lekcjach; 

cały rok/wszyscy 
nauczyciele 

 na zajęciach wykorzystywane 
są narzędzia TIK, 

 nauczyciele nie mają 
problemów podczas 
korzystania z nowych 
programów i aplikacji 
 

 

uczniowie, 
nauczyciele 

obserwacje, 
 

Wykorzystywanie 
mobilnej pracowni 
komputerowej 
podczas 
organizowania zajęć 
dodatkowych; 

Szkolenia  w zakresie 
podnoszenia wiedzy       
i umiejętności 
posługiwania się 
nowoczesna 
technologią 

październik – 
listopad;           
wg potrzeb – 
cały rok  
przewodniczący 
zespołów 
edukacyjnych, 
nauczyciele 
informatyki , 
dyrektor 

 Nauczyciele stosują 
nowoczesne metody pracy 

 Wykorzystują rożne źródła 
poszukiwania informacji 

 Uczniowie   angażują się               
w proces dydaktyczny, 

 Samodzielnie poszukują 
informacji  

 Świadomie korzystają                       
z Internetu, uczą się 
samodzielności                                     

nauczyciele, 
uczniowie, 
rodzice 

plany pracy zespołów 
edukacyjnych, 
sprawozdanie                     
z WDN, 
 
ankieta skierowana 
do uczniów                          
i rodziców, 
obserwacja  



i odpowiedzialności za swój 
rozwój 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Popularyzowanie czytania książek i zachęcanie uczniów do ich lektury 

Poprawa stanu 
czytelnictwa -
rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych 

Lekcje biblioteczne    
cały rok/ 
nauczyciele 
biblioteki, 
polonistki, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 
 

 wzbogacenie słownictwa 
czynnego i biernego, 
rozwijanie  wyobraźni; 

 rozbudzanie szacunku                  
dla książki, kulturalnego 
obcowania z nią, motywacji  
do czytania; 

 przygotowanie                                 
do samodzielnego 
poszukiwania potrzebnych 
informacji  i materiałów; 

 poszerzenie wiedzy o kulturze 
(film, teatr, malarstwo, 
muzyka) 

 znajomość lektur szkolnych  

 
uczeń 

sprawozdania, 
wystawki, 
scenariusze spotkań, 
rejestr wyjść, 
plany pracy biblioteki 
szkolnej, 
 zespołów 
edukacyjnych, 
 
monitorowanie 
działań nauczycieli 
 

Spotkania z lekturą- 
czytanie fragmentów 
książek;  realizacja 
projektu szkolnego 
„ Mobilna biblioteka” 

Konkursy czytelnicze 

Wprowadzenie 
teczek lektur                    
od   kl. 4 do kl. 8. 
Przygotowywanie 
prezentacji 
multimedialnych                   
z przeczytanej 
lektury 



Współpraca                        
z biblioteką publiczną  

Realizacja 
ogólnopolskich 
projektów 
czytelniczych 

 Lekcje z lekturą w 
plenerze – quizy, 
podchody  

cały rok/ 
Nauczyciele 
poloniści, 
nauczyciele 
biblioteki 
 

   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Korelacja działań uwzględniających realizację podstawy programowej 

Rozpoznawanie 
potrzeb i możliwości 
edukacyjnych 
uczniów w zakresie 
sposobów uczenia 
się 

Zapoznanie                          
z opiniami                            
i orzeczeniami 

Na bieżąco/ 
pedagog, 
wychowawca 

 poprawa wyników 

 sprawniejsze rozwiązywanie 
zadań 

uczeń, 
nauczyciele, 
rodzice 

kontrola 
dokumentacji, 
analiza udziału uczniów 
w konkursach 
szkolnych                                  
i pozaszkolnych- rejestr 

Organizowanie kół 
przedmiotowych, 
zainteresowań  

Rok szkolny  
2020/2021; 
2021/2022; 
2022/2023 
 
dyrektor 

 zwiększenie liczby uczniów 
zainteresowanych 
uczestnictwem w zajęciach kół 
zainteresowań 

 sukcesy w konkursach 

Organizowanie zajęć 
wyrównawczych, 
korekcyjno-
kompensacyjnych, 
rewalidacyjnych 

  podniesienie wyników 
edukacyjnych osiąganych                 
w trakcie nauki i podczas 
egzaminu zewnętrznego 
 

Diagnozowanie 
osiągnięć 
edukacyjnych 

Przeprowadzenie 
testów 
diagnostycznych                  

wrzesień, 
czerwiec/ 
wszyscy 

 poznanie poziomu wiedzy              
i umiejętności uczniów 

 rozpoznanie potrzeb uczniów 

uczniowie klas 
I-III oraz IV-VIII  

analiza w kontekście 
wymagań 
programowych/ 



uczniów  i comiesięcznych 
testów kontrolnych  
 
 

nauczyciele   dostosowanie form i metod 
pracy do możliwości i potrzeb 
uczniów,  

 praca z uczniami mającymi 
„braki” w umiejętnościach 

raporty                                 
z przeprowadzonych 
diagnoz 
 
 
 

 Przeprowadzenie 
próbnego egzaminu 
ósmoklasisty  

grudzień 2020/ 
2021/2022 

 uświadomienie uczniom 
poziomu ich wiedzy                              
i umiejętności oraz konieczności 
uzupełnienia braków 

uczniowie klas 
VIII 

Raport                                  
z przeprowadzonych 
badań 

Prowadzenie 
ewaluacji pracy 
własnej 

ewaluacja  cały rok/ 
wszyscy 
nauczyciele 

 nauczyciele kontrolują stopień 
opanowania treści ujętych             
w podstawie programowej, 

 oceniają przyrost wiedzy                     
i umiejętności uczniów, 

 mają informację zwrotną, 
czego jeszcze uczniowie                 
nie przyswoili w stopniu 
pożądanym, 

 systematycznie wyrównują 
braki w edukacji uczniów, 

 znają ich mocne i słabe strony  

nauczyciele raporty                               
z przeprowadzanych 
badań edukacyjnych 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą, wspólne planowania działań zmierzających            
do poprawy efektów kształcenia 

Doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli 

Dzielenie się wiedzą 
– prowadzenie 
warsztatów                    
dla nauczycieli                
po ukończonej 
formie doskonalenia 

dyrektor, 
koordynator 
WDN, 
przewodniczący 
zespołów 
edukacyjnych 

 wzbogacenia warsztatu 
zawodowego nauczycieli, 

 podwyższanie umiejętności              
i zdobywanie nowych 
kwalifikacji, 

 efektywne wykorzystywanie 

 
nauczyciele 

 
sprawozdanie z WDN 



zewnętrznego; 
 
 

 
cały rok 

narzędzi TIK i programów 
edukacyjnych w procesie 
dydaktycznym, 

Udział w szkoleniach 
zewnętrznych 
zgodnie z potrzebami 
szkoły – online                     
i stacjonarne 

 umiejętność stosowania 
programów i aplikacji w pracy 
zdalnej i stacjonarnej 

Prowadzenie lekcji 
otwartych dla 
nauczycieli 
przedmiotu w 
ramach sieci 
współpracy szkół 

 poznanie nowych form                        
i metod pracy, 

 umiejętność właściwego 
planowania lekcji, 
 

Organizacja procesu 
dydaktycznego, 
realizacja podstawy 
programowej z 
języka polskiego 

Redagowanie 
krótkich i długich 
form wypowiedzi             
na lekcji, zgodnie                
z podstawą 
programową                       
i programem 
nauczania. 

 nauczyciele 
poloniści, 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
cały rok 

 Uczniowie potrafią zredagować 
pracę poprawną pod względem 
językowym, stylistycznym, 
ortograficznym  
i interpunkcyjnym, zachowując 
właściwą kompozycję, formę  
oraz spójność wypowiedzi 

 
uczniowie 

prace uczniów, plany 
pracy, analiza ilościowa                    
i jakościowa, wnioski 

Ćwiczenie 
umiejętności 
rozpoznawania                
w wypowiedziach 
podstawowych części 
mowy i części zdania 
oraz określanie ich 
funkcji w zdaniu. 

 Uczniowie znają   i rozpoznają 
części mowy i części zdania              
oraz określają ich funkcję w 
zdaniu 

prace uczniów, zapisy 
tematów zajęć i ocen                      
w e-dzienniku   



Przygotowywanie 
uczniów                            
do konkursów 
przedmiotowych 
szkolnych                    
oraz organizowanych 
przez inne szkoły 

wg terminarza KO 
i regulaminu 
innych konkursów 

 Poszerzenie wiedzy z języka 
polskiego , doskonalenie 
umiejętności redagowania 
różnych form wypowiedzi, 
czytania ze zrozumieniem, 
znajomości lektur szkolnych 

protokoły, zgłoszenia 
uczniów , 
zaświadczenia 
 
 
 
 
 

 

Testy sprawdzające 
znajomość lektur 
szkolnych. 
Redagowanie prac 
stylistycznych                  
na podstawie lektury 

 
podczas 
omawiania 
lektur 

 Uczniowie znają treść lektur 
obowiązkowych                            
oraz ich problematykę. Umieją 
pisać pracę stylistyczną na 
podstawie lektury 

prace uczniów, testy 

Wprowadzenie 
teczek lektur od   kl. 
4 do kl. 8. 
Przygotowywanie 
prezentacji 
multimedialnych              
z przeczytanej 
lektury. 

cały rok szkolny  Uczniowie znają treść lektur 
obowiązkowych                            
oraz ich problematykę.  

 Wzbogacają samodzielnie wiedzę 
dotyczącą treści lektur.  

 Korzystają z narzędzi TIK. 

Teczki lektur, 
prezentacje. 

 Przeprowadzenie 
szkolnych konkursów 
wiedzy , czytania               
ze zrozumieniem, 
ortograficznych 

styczeń, maj  Uczniowie rozumieją czytany 
tekst, interpretują go                          
na poziomie dosłownym, 
przenośnym i symbolicznym.  

 Popełniają mniej błędów. 

 
uczniowie 

protokół                                  
z przeprowadzonych 
konkursów, testy, 
sprawdziany  uczniów, 
plany pracy. 

 Lekcje ortografii, 
interpunkcji                        
–dyktanda, kartkówki 

co dwa tygodnie  Uczniowie  utrwalą zasady 
ortograficzne, interpunkcyjne 
oraz stosują je podczas pisania            

dziennik zajęć 
dydaktyczno – 
wyrównawczych, 



sprawdzające stopień 
opanowania wiedzy,  

i wykonywania ćwiczeń. karty pracy uczniów, 
zeszyty, zapisy                      
w dzienniku 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Uświadomienie rodzicom potrzeby współpracy ze szkołą 

Współpraca                        
z rodzicami 

Uświadomienie 
rodzicom,                    
jakie czynniki mają 
wpływ na osiągnięcia 
uczniów  

cały rok 
nauczyciele 
wychowawcy 
pedagog 
dyrektor 

 podniesienie frekwencji                   
na zajęciach, 

 systematyczne uczęszczanie 
dzieci na dodatkowe zajęcia, 

 wzrost motywacji uczniów 
do nauki i osiągania wyższych 
wyników, 

 wzrost świadomości uczniów 
na temat zagrożeń płynących 
z niewłaściwego korzystania 
z Internetu i gier 
komputerowych 

 

 
rodzice 

 
obserwacja, 
ankieta, 
sprawozdanie z pracy 
pedagoga, 
sprawozdanie 
wychowawcy klasy 

Mobilizowanie 
rodziców                          
do większego 
zaangażowania                 
w pracę z dzieckiem 
w domu                          
oraz realizacji 
obowiązku 
szkolnego, 
uczestnictwa                        
w zajęciach 
dodatkowych 

Informowanie 
rodziców                              
o postępach dziecka              
w nauce 

Wspólne 
rozwiązywanie 
problemów 
wychowawczych – 
zagrożenia 



wynikające                        
z niewłaściwego 
korzystania                     
z Internetu, gier 
komputerowych 

 

 

 

 


