
SPRAWOZDANIE  Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 

Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego:  

A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie 

B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie 

C. Efekty pracy dydaktycznej: 

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI  UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

WE WROCANCE  W II PÓŁROCZU  ROKU SZK. 2015/2016: 

 

 Klasy I II III IV V VI Razem    % 

1. Liczba uczniów ogółem 12 12 4 20 6 8 62    100% 

2. 

z 
te

g
o

 

klasyfikowanych 12 12 4 20 6 8 65 100% 

nieklasyfikowanych 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez ocen 

niedostatecznych 

0 0 0 0 0 0 0 100% 

z 1 oceną ndst 0 0 0 0 0 0         0         0 % 

z 2 ocenami ndst 0 0 0 0 0   0 0 0% 

z 3 i więcej ocenami 

ndst 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

3. Oceny zachowania: - - - - - -   

wzorowe - - - 2 4 4 12 29,41 % 

bardzo dobre - - - 16 2 4 22 64,70 % 

dobre - - - 2 - - 2 5,88 % 

poprawne - - - - - - 0 0 % 

nieodpowiednie - - - - - - 0 0% 

naganne - - - - - - 0 0% 

4. Średnia ocen klasy 

 

- - - 4,18 4,52 4,17 Śr. Szk 

4,29. 

 

5. Frekwencja klasy (%)  

 

       

6. Ilość uczniów wyróż-

niających się 

- - 2 10 4 4 18      52,63% 

7. Najwyższa średnia  

ocen ucznia w klasie 

- - - 5,5 5,4 5,8   

8. Najlepszy uczeń 

w klasie 
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Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani  i promowani. Oceny z poszczególnych 

przedmiotów na koniec roku szk.2015/16 są również potwierdzeniem dobrego i bardzo dobrego 

poziomu nabytych wiadomości i umiejętności przez uczniów poszczególnych klas: 

 

przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Średnia 

szkoły 

 0 0 0 0 

j. polski 4,5 4,5 4,3 4,4 

j. angielski 4,2 4,5 4,5 4,4 

historia 4,0 4,8 4,0 4,3 

matematyka 4,2 4,1 4,3 4,2 

przyroda 4,0 4,3 4,3 4,2 

plastyka 5,1 5,3 5,4 5,3 

zaj. komp. 4,6 5,0 4,8 4,8 

muzyka 4,3 4,8 4,8 4,6 

wych. fizyczne 5,1 5,1 5,0 5,1 

religia 4,4 5,5 4,8 4,9 

zaj. tech. 4,5 5,1 5,0 4,5 

średnia klasy 4,4 4,8 4,7 4,6 

 

W szkole  na różne sposoby badane były  osiągnięcia uczniów. Były to testy wiedzy i 

umiejętności, próbne sprawdziany z wydawnictwem OPERON, NOWA ERA, GWO I WSiP 

oraz testy sprawnościowe z wychowania fizycznego. 

Cyklicznym planowym badaniem osiągnięć objęci zostali wszyscy uczniowie  i dzieci 

przedszkolne. 

W roku szk. 2015/16 w szkole przeprowadzono: 

1. badanie gotowości szkolnej w punkcie przedszkolnym.  

2. badanie osiągnięć edukacyjnych po kl. III- IBE- umiejętności matematyczne, 

polonistyczne i przyrodnicze 

3. badanie umiejętności w klasie V – IBE- język polski, z przyrody i matematyki nie udało 

się wydrukować raportu, ponieważ źle wprowadzono wyniki.  

4. sprawdzian próbny dla klasy VI – z Operonem oraz z WSIP, GWO 

5. sprawdzian zewnętrzny  OKE dla klasy VI – kwiecień 2016 

Wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych analizowane były pod kątem jakościowym, 

ilościowym i porównawczym. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, 

na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. 

 

Uczniowie klasy VI osiągnęli wysoki wynik; wysoki 76,3 %- cz. I i 80,8 % z j. angielskiego.  

Jest to  stanin 7  z części pierwszej oraz 7 z j. angielskiego.  

Po I etapie kształcenia, uczniowie klasy III wzięli udział w badaniu ogólnopolskim IBE. Z 

języka polskiego wynik wyniósł: 50,25%, z matematyki- 50% i z przyrody- 65,25. 

 Kl. V z języka polskiego w badaniach IBE uzyskała wynik 67%. 



Realizując podstawę programową uczniowie zachęcani byli  do brania udziału w licznych i 

różnorodnych  konkursach różnych szczebli, klasowych, szkolnych , gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich,  ogólnopolskich. 

 

A. Konkursy ogólnopolskie: 

 Olimpusek z edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego, Olimpus z przyrody i j. 

angielskiego, 

 finał Międzynarodowy Konkurs matematyczny Pangea- Kacper Gleń kl. 4 

B. Konkursy wojewódzkie: 

 Konkursy przedmiotowe- j. angielski, matematyka, przyroda 

C. Konkursy powiatowe: 

 III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej- Bartłomiej Kucharski kl. 6, 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Warto być Polakiem- Iwonicz Zdrój- nagrody i wyróżnienia- 

Jakub Głód, Jakub Topolski, Bernadeta Kucharska, Bartłomiej Kucharski 

 Udział w Konkursie plastycznym: Bezpiecznie na wsi i Konkursie ruchu drogowego. 

 Udział Bartłomieja Kucharskiego w Dyktandzie Krośnieński Mistrz Ortografii- 

Biblioteka wojewódzka 

D. Konkursy gminne: 

 Konkurs piosenki dla przedszkolaków- I miejsce w gminie- Giulia Szeląg 

 Wyróżnienie prac plastycznych „Zapobiegajmy pożarom”( etap gminny)- Martyna 

Parzych, Zuzanna Głód, Wiktor Duć, Julia Kuliga, Emilia Dębiec, Jakub Głód. 

 Konkurs Gminny Czytania ze zrozumieniem w Targowiskach- III miejsce 

 Konkurs gminny wiedzy pożarniczej: I miejsce B. Kucharski kl. VI- II miejsce- B. 

Rzeźnikiewicz kl. V, III miejsce K. Gleń- kl. IV 

 Gminny Konkurs ekologiczny w Miejscu Piastowym- kl. I-III 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Zalesiu- kl. V-VI- II miejsce 

 Gminny Konkurs Matematyczny im. Stanisławy Grelli we Wrocance- 6 miejsce 

 Gminny Konkurs recytatorski im. Jana Pawła II w Miejscu Piastowym- Marcin Dudek, 

kl. IV- udział 

 Gminny Konkurs Mitologiczny- IV miejsce 

 MINI- ART.- wyróżnienie 

E. Konkursy szkolne 

 Szkolny Konkurs Mistrz Ortografii- ó, u, rz, ż- Bartłomiej Kucharski 

 

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do 

wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 

ANALIZA I OCENA REALIZACJI DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH, 

PROFILAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 

W sferze wychowania podjęto następujące działania: 



1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wprowadziła i zaakceptowała 

zmiany w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki szkoły na rok 

2015/2016; 

2. Wychowawcy klas na podstawie Programu wychowawczego i profilaktyki szkoły 

opracowali plany pracy wychowawczej dla poszczególnych grup uczniowskich 

3. Zadania zostały zrealizowane ze szczególnym uwzględnieniem: 

 Analizy skuteczności  podejmowanych  działań wychowawczych  w stosunku 

do uczniów: 

- z trudnościami zdrowotnymi ,  

- trudnościami w nauce                                                   

 -problemami wychowawczymi                                        

  -z trudnościami materialnymi  

 Pedagogizacji na temat niepożądanych zachowań (nauczyciele, uczniowie) 

 Współpracy ze służbami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy 

dzieciom i młodzieży w  rozwiązywaniu problemów 

 Promowanie tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole  i w domu 

 promowanie zdrowego trybu życia 

  Stałym monitoringiem wychowawczym objęto następujące grupy uczniów:                                  

  1) z trudnościami w nauce - wszyscy uczniowie otrzymali pomoc w postaci dostosowania 

organizacji procesu kształcenia do ich możliwości zdrowotnych,                                                                                

- uczniom z opiniami poradni zapewniono realizację zaleceń ( zajęcia rewalidacyjne 1 

uczennica). 

- zorganizowano  6 form zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami  w klasach I – VI 

przez nauczycieli w ramach  zajęć z KN, 

- uzgodniono sposób dostosowania metod, wymagań, form pracy zgodnie z zaleceniami 

poradni, 

- odroczono obowiązek szkolny w wieku 6 lat w przypadku 2 dzieci, 

-wczesnym wspomaganiem objęto 2 dzieci przedszkolnych, 1 dziecko przedszkolne objęto 

zajęciami rewalidacyjnymi 

- uczniów klasy I objęto zajęciami gimnastyki korekcyjnej, 

- dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III objęto zajęciami logopedycznymi. 

- zorganizowano   konsultacje, opracowano IPET  dla ucznia  z orzeczeniem   

- uzgodniono sposób dostosowania metod, wymagań, form pracy zgodnie z zaleceniami 

poradni, 

- na bieżąco  przeprowadzano rozmowy dotyczące konfliktów między uczniami: z 

wychowawcami, nauczycielami przedmiotu oraz dyrektorem szkoły, 

- w klasie IV przeprowadzono cykl spotkań terapeutycznych z uwagi na zachowanie. 

2) w trudnej sytuacji materialnej  

Zdiagnozowano w środowisku szkolnym sytuację rodzin wielodzietnych i z trudnościami  

materialnymi. Uczniowie  otrzymali pomoc w formie stypendium.  Ponad 30 uczniów jest 

objętych dożywianiem (gorący posiłek) w tym  znaczna część uczniów korzysta z pełnej 

refundacji prowadzonej przez GOPS,  

3) promocja zdrowego stylu życia                                                                                                                             



 - tematykę promocji zdrowego  odżywiania  i trybu życia realizowano na godzinach 

wychowawczych  w kl. IV – VI.                                                                                                                             

 - przeprowadzono  zajęcia warsztatowe z uczniami kl. II i III w I półroczu „Pora na pomidora” 

-uczniowie klas I-VI objęci byli całorocznym programem profilaktycznym „Fluoryzacja 

zębów”.  

-uczniowie kl. I-III uczestniczyli programie zdrowotnym „Umiem pływać”, realizowanym 

przez  Gminę Miejsce Piastowe 

-szkoła uczestniczyła  też w   programie „Szklanka mleka” , a uczniowie klas I-III w programie 

„Owoce w szkole” 

- walka z wszawicą w szkole, 

-zasady zdrowego odżywiania realizowano również poprzez gazetki tematyczne w klasach oraz 

na korytarzach szkolnych, 

-rozbudzano potrzebę zdrowego stylu życia i ruchu na świeżym powietrzu poprzez wycieczki 

krajoznawcze, wyjścia do Aquaparku w Lesku,  zabawy na boisku szkolnym, rajdy. 

 

   

     W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 zostały zrealizowane następujące  działania służące 

podniesieniu bezpieczeństwa szkoły i  wszystkich respondentów: 

 Dokonano analizy Szkolnego Programu Profilaktyki w korelacji z Programem  

Wychowawczym i Statutem szkoły pod względem bezpieczeństwa. 

 Kształtowano właściwe postawy uczniów na lekcjach z wychowawcami.  

 Wszyscy pracownicy szkoły eliminowali wszelkie formy agresji   i przemocy, na 

godzinach wychowawczych realizowano tematy dotyczące uzależnień i przemocy. 

 Zapoznano uczniów i rodziców z regulaminami i przepisami BHP, statutem szkoły  oraz 

programami wychowawczym i profilaktycznym, a także przedstawiono uczniom ich 

prawa i obowiązki ( lekcje z wychowawcami  i wywiadówki )        

 Przeprowadzono pedagogizację rodziców przez Pracowników PPP w Miejscu 

Piastowym  

• Problematyka bezpieczeństwa dzieci  realizowana była również  podczas zajęć  

lekcyjnych  w ramach  programu  nauczania oraz podczas wycieczek; organizowano 

wspólnie  z rodzicami rajdy piesze 

• Zorganizowano  spotkania z  przedstawicielami policji 

• Zorganizowano warsztaty dla uczniów  z ratownikami z Pogotowia Ratunkowego w 

Krośnie podczas pikniku na Dzień Dziecka, z OSP - przedszkolaków 

• Uczniowie uczestniczyli w jednej próbie  ewakuacyjnej 

• promowano tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  w szkole  poprzez udział 

uczniów w konkursach plastycznych, „Zapobiegamy pożarom” oraz konkursach 

„Bezpiecznie na wsi” oraz poprzez  gazetki ścienne na korytarzach szkolnych o 

bezpiecznych zabawach w czasie ferii zimowych, pogdanki. 

• Przeprowadzono  egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. 

• Dokonano ewaluacji szkolnego programu wychowawczego badając problem  

bezpieczeństwa dzieci  podczas przerw. Analizowano podejmowane działania 



wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań. Oceniono  skuteczność  tych działań. 

• Oceniono skuteczność podejmowanych działań wychowawczych.    

 Wnioski: Nauczyciele dyżurujący bacznie obserwują dzieci, ich zachowanie i postawę w 

czasie przerw. Należy wzmóc kontrolę w szatni, ubikacjach oraz na podwórzu. Zarówno 

rodzice, dzieci jak i  nauczyciele są zgodni, że dyżury  w czasie przerw zapewniają wszystkim 

uczniom bezpieczeństwo.    

• Dokonano przeglądu warunków pracy szkoły i terenu wokół szkoły 

• uczniowie klasy III i V uczestniczyli w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez 

PPP w Miejscu Piastowym. 

                                                                                                                                                                       

Podsumowując pracę wychowawczą stwierdza się , iż zamierzone cele zostały zrealizowane i 

osiągnięto odpowiednie efekty. Potwierdza to średnia ocen z zachowania w klasach IV-VI. 

Kalendarz uroczystości szkolnych i współpracy ze środowiskiem lokalnym został zrealizowany 

zgodnie z planem,  przy ścisłej współpracy z rodzicami. Do wspólnie przygotowanych 

uroczystości należały: ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Wieczornica Niepodległościowa- 

ze Stowarzyszeniem „Nasza Wrocanka”,  akademia z okazji  Święta Konstytucji 3 Maja 

połączona z poświęceniem Parku- Siłownia pod chmurką oraz piknikiem dla dzieci, Andrzejki 

szkolne, Mikołajki, wigilia szkolna, Kolędnica przedświąteczna, zabawa karnawałowa, dzień 

Babci i Dziadka, Akademia wielkanocna, Dzień Dziecka na sportowo w Aquaparku, 

uroczystość pożegnania absolwentów. W zakresie współpracy z rodzicami wychowawcy 

przeprowadzili 4- 5 zebrania, w tym dwa ogólne z dyrektorem szkoły. Tematyka zebrań 

dotyczyła zapoznania rodziców z kalendarzem szkoły, podstawą programową, z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególnych etapach kształcenia, zasadami bhp, zapoznania z 

dokumentacją szkoły, postępów nauce,  zachowania dzieci w szkole   W miarę potrzeb rodzice 

kontaktowali się z wychowawcami indywidualnie.  Współpraca z rodzicami układała się bardzo 

dobrze, z wyjątkiem pojedynczych przypadków. Rada Rodziców była bardzo aktywna w 

zakresie podejmowanych działań; współuczestniczyła w aktualizacji i zatwierdzeniu programu 

wychowawczego i programu profilaktyki, wnioskowała  i zaopiniowała dodatkowe dni wolne 

w kalendarzu szkoły, opiniowała projekt Planu finansowego na rok 2016, opiniowała 

proponowany zestaw książek do biblioteki szkolnej , w ramach  Rządowego programu „Książki 

naszych marzeń”, dokonała oceny pracy nauczyciela stażysty Eweliny Głód i nauczyciela 

mianowanego p. Niny Hanus, opiekowała się dziećmi podczas wycieczek szkolnych, rajdów 

oraz sobotnich wyjazdów na basen dzieci z klas I-III.  

Uczniowie uczestniczyli także w: 

 Teatr dla uczniów klas IV-VI- „W krainie Narnii” 

 Wyjazd uczniów klasy IV do Trzcinicy, warsztaty Pismo klinowe Sumerów 

 Teatrzyk dla klas I- III i przedszkola pt. „Mała Syrenka”    

 biwak klas V i VI – nagroda za Górę grosza i na koniec edukacji w szkole 

 biwak klasy IV w szkole 

 Wyjazd uczniów klas I- VI na basen do Leska- 2 razy 



 Rekolekcje wielkopostne 

 Dzień wiosny- widowisko profilaktyczne- Bezpieczna droga do szkoły. Rozgrywki i 

zabawy sportowe 

 Wycieczka kl. IV-VI do Warszawy 

 Wycieczka kl. I i p.p. do Krosna 

 Wyjazd uczniów klas II, III, IV do Rabkolandu 

 Pielgrzymka uczniów klasy III do Kalwarii Pacławskiej i Przemyśla 

 Udział 3 uczniów w Gminnym Konkursie Mitologicznym w Rogach- Jasińska 

Katarzyna, Bernadeta Kucharska, Bartłomiej Kucharski- 4 miejsce 

 Dzień Dziecka- kl. I- III- Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie- piknik, kl. IV- balet w 

RCKP, kl. IV-VI- Michajland 

 Wyjazd przedszkolaków do Fikolandu Krosno 

 Wyjazd uczniów kl. IV do lasu w Targowiskach. 

 Spotkanie uczniów z misjonarzem – Wiesławem Mareckim. 

 Rajd uczniów klasy II i III do Dukli z księdzem i wychowawcą 

 Wyjazd Bartka Kucharskiego i Ignacego Kafla do Tarnowskich Gór, Chorzowa, 

Krakowa- nagroda za najlepsze wyniki 

 Gminny Festiwal Tańca Przedszkolnego w Głowience- występ przedszkolaków 

 

 

OCENA DZIALALNOŚCI  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH  I ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH 

Samorząd Uczniowski: 

Samorząd Uczniowski, którego opiekunem był pan Bogdan Szarek działał w oparciu o 

Regulamin oraz Statut Szkoły.  

W ramach zadań na rzecz rozwoju samorządności uczniów realizowano następujące zadania:  

Inicjatywy i zadań mające na celu uatrakcyjnienie życia szkoły 

 dyskoteki szkolne 

 Aktualizacja gazetek w zależności od świąt i uroczystości  

 Strefa Kibica 

 Góra Grosza 

 Akcja charytatywna „Pola nadziei” 

 Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet 

 Zbiórka plastikowych zakrętek 

 Prowadzenie sklepiku szkolnego pod opieką pani Alicji Czelny. 

 Nawiedzenie grobów i złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych 

 Walentynki 

 Andrzejki 

Biblioteka szkolna: 



W roku szkolnym 2015/16  biblioteka była czynna 6 godzin tygodniowo w godzinach 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły oraz w przerwach między lekcjami dla 

zainteresowanych uczniów. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, dzieci 

przedszkolne. Praca w bibliotece ma na celu udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

katalogowanie oraz dostarczanie uczniom informacji o nowościach bibliotecznych. W 

bieżącym roku szkolnym dokonano ewidencjowania i wypożyczania podręczników oraz 

materiałów ćwiczeniowych dla klas I- IV ze środków dotacji celowej. Prowadzono poradnictwo 

w doborze lektur oraz przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej z uczniem 

oraz grupowej — lekcje biblioteczne. Realizowano w ramach ogólnopolskiego projektu „Cała 

Polska czyta dzieciom” – czytanie na dywanie-  15min głośnego czytania w klasach I-III oraz 

punktach przedszkolnych przez różne osoby zaproszone do szkoły- wójta Maraka Klarę, 

zastępcę wójta – Stanisławę Gawlik, dziennikarkę Marzannę de Latour, bibliotekarkę Danutę 

Szczepanik, dyrektora szkoły- Małgorzatę Baran, byłą dyrektor- Stanisławę Szarek, byłego 

strażaka i obecnego radnego- Piotra Pirgę.  Na bieżąco prowadzona jest konserwacja zbiorów 

- oprawa i naprawa książek. W czerwcu 2016 roku w bibliotece przeprowadzono również 

inwentaryzację na podstawie skontrum. Ważniejsze uroczystości biblioteczne: 

a) Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej – uroczystość dla uczniów klas I 

b) Dzień biblioteki 

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej  oraz ich rodzicom  pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu  MEN. Wszyscy  

nauczyciele w naszej szkole systematycznie diagnozują   potrzeby edukacyjne uczniów.  

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej diagnozują gotowość 

szkolną dzieci i obserwują je uważnie pod kątem wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się (ewentualnego ryzyka dysleksji). Pozostali nauczyciele  regularnie obserwują 

uczniów, wnikliwie analizują opinie z PPP, analizują  oceny  szkolne, konsultują się z   

rodzicami uczniów,  ale przede przeprowadzają diagnozy na początku roku szkolnego.  Na 

podstawie  zebranych w ten sposób informacji nauczyciele zgłaszają wniosek do dyrektora 

szkoły o objęcie  pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów, którzy takiej pomocy 

potrzebują. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności: 

-  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

-  z niepowodzeń edukacyjnych; 

-  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,  

- z wadami postawy 

- wadami wymowy 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana była uczniom w formie: 

- zajęć rozwijających w kl. I-III 



- kółek przedmiotowych i kół zainteresowań, 

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

- zajęć logopedycznych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, 

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- 2 dzieci, 

- zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z przedszkola i kl. IV, 

- zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

- porad i konsultacji.                                                                                                                  

Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywane 

były indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

służące wyrównywaniu braków programowych miały charakter zajęć edukacyjnych, 

pomagających uczniowi opanować treści zawarte w podstawie programowej. Efekty pracy 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych były  stale monitorowane przez 

wychowawców. Osobami odpowiedzialnymi za planowanie i koordynowanie udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej są wychowawcy klas. Prowadzący  zajęcia 

organizowane w ramach PPP prowadzili dziennik zajęć, w którym zawarty był indywidualny 

program pracy z dzieckiem. W dzienniku zajęć znajduje się ocena efektywności pracy z 

uczniem oraz wnioski. Pomoc psychologiczna udzielana była przez wszystkich nauczycieli we 

współpracy z logopedą.  

PROMOCJA SZKOŁY 

Podjęte działania w r. szk.2015/16 

 Organizowanie uroczystości środowiskowych.  

Spośród bogatego repertuaru uroczystości szkolnych, w których uczestniczyły władze organu 

prowadzącego,  media, rodzice, zaproszeni goście należy wymienić: Wieczornica 

Niepodległościowa- odsłonięcie tablicy Drozda Gierymskiego,  Święto Konstytucji 3 maja, 

Święto Truskawki, występ uczniów na uroczystości 80- lecia OSP w Niznej Łące, występ 

uczniów podczas Dnia Seniora organizowanego przez Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, 

udział Bambotela Dance w MINI-ART.- wyróżnienie za taniec Gummy Bear 

 

 Realizacja działań na rzecz środowiska i we współpracy ze środowiskiem 

Na uwagę zasługują cykliczne akcje: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Pola Nadziei, 

Dzień otwarty w przedszkolu oraz zainicjowana Akcja WMTDay- Młodsi sprawdzają 

czy starsi tabliczkę mnożenia znają oraz „Anioły ze szkoły”- w ramach której podjęto 

współpracę z OTOZ w Krośnie. W ramach spotkań zorganizowano zbiórkę karmy i 

spotkania z pieskami ze schroniska oraz Akcji „Pora na pomidora” oraz oprowadzanie 

po szkole absolwentów sprzed 50 lat, organizacja oraz udział w konkursach i zawodach 

na różnych szczeblach, Dzień Misia w przedszkolu, Dzień Jeża, Dzień Postaci z bajek, 

Dzień Kubusia Puchatka. 

Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczą w konkursach i zawodach z różnych 

przedmiotów zdobywając często wysokie miejsca np. gminny konkurs recytatorski , 

matematyczny, wokalny.  



 Zapewnienie sprawnego przepływu informacji i kontaktów ze społecznością szkolną. 

Wszelkie wydarzenia z bogatego życia szkoły są na bieżąco umieszczane na szkolnej witrynie 

internetowej (zdjęcia w albumie fotograficznym  oraz filmy z ważnych wydarzeń szkolnych) 

 oraz na szkolnych tablicach informacyjnych dzięki czemu rodzice mają wgląd w poczynania 

placówki i organizowane przez nią przedsięwzięcia. Są także na bieżąco informowani o 

wszelkich zmianach i nowinkach.  

Ważniejsze wydarzenia opisywane są również na stronie Gminy Miejsce Piastowe oraz w 

gazecie lokalnej „Piastun”. 

Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się w 

działalność swojej placówki. 

  

Absencja nauczycieli wynosiła: 

 

Baran Małgorzata- 0 dni 

Głód Ewelina- 2 dni( opieka nad zdrowym dzieckiem) 

Wójcik Sabina- 1 dzień( opieka nad zdrowym dzieckiem) 

Stanisz Barbara- 1 dzień ( opieka nad zdrowym dzieckiem) 

Szarek Bogdan- 0 dni 

Urbanek Lidia- 0 dni 

Hajduk Władysław- 0 dni 

Czelny Alicja- 1 dzień – okolicznościowy, 3 dni L4 

Patla Jadwiga- 7 dni L4 

Maczuga Małgorzata- 2 dni L4 

Kucia Agata- 2 dni ( opieka nad zdrowym dzieckiem), 5 dni L4 

Hanus Nina- 2 dni ( opieka nad zdrowym dzieckiem), 3 dni L4 

Zyzańska Alicja- 127 dni L4 

 

Nauczyciele podczas całego roku szkolnego realizowali godziny pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w ramach godzin z art.42 KN. Dyrektor i wicedyrektor realizowali koła 

zainteresowań i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w ramach wolontariatu. Ilość 

zrealizowanych godzin: 

Baran Małgorzata- 41 godzi 

Głód Ewelina- 80 godzin 

Wójcik Sabina- 26 godzin 

Szarek Bogdan- 75 godzin 

Urbanek Lidia- 72 godziny 

Hajduk Władysław- 36 godzin 

Czelny Alicja- 75 godzin 

Patla Jadwiga- 87 godzin 

Maczuga Małgorzata- 3 godziny 

Kucia Agata- 9 godzin 

Hanus Nina- 57 godzin 

Zyzańska Alicja- 58 godzin 

 



 

 

 

 

 

 

KONTROLA 

1. Kontrola dokumentacji szkolnej: 

 Dzienniki lekcyjne w zakresie: tygodniowych planów lekcji i ich zmian , prawidłowości 

zapisu danych o uczniach i opiekunach, numerowania kolejności lekcji, 

dokumentowania obecności ucznia na lekcji, wpisywania tematów zajęć oraz 

potwierdzania podpisem nauczyciela, rytmiczność różnorodność oceniania, informacje 

o wywiadówkach i  listy obecności rodziców 

 Dzienniki zajęć dodatkowych ( Zaj. w ramach godz. KN, Zaj. dydaktyczno-wyrów.) w 

zakresie:  planu zajęć, listy uczniów i obecności, wpisywania tematów i potwierdzania 

podpisem,  

 Dziennik zajęć świetlicowych w zakresie: planu pracy, listy uczniów i odnotowywania 

obecności uczniów na zajęciach w świetlicy, zapisów tematyki zajęć i potwierdzenia 

podpisem nauczyciela 

 Dziennik biblioteki w zakresie: planu pracy, odnotowywania pracy biblioteki, 

sprawozdanie i podsumowanie czytelnictwa-sprawozdanie nauczyciela 

 Arkusze ocen 

Kontrolę potwierdzono w dziennikach wpisem dyrektora, uwagi pokontrolne zawarte w kartach 

kontroli dzienników 

2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania  

Wychowawcy poszczególnych oddziałów przedstawili na posiedzeniu rady pedagogicznej 

wyczerpujące sprawozdania do protokołu posiedzenia, dotyczące osiągnięć poszczególnych 

uczniów w zakresie wyników nauczania i zachowania oraz realizacji planów wychowawczych 

. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. 

3. Kontrola realizacji podstawy programowej: 

Realizacja nowej podstawy programowej w oddziale przedszkolnym oraz w  klasach I–  VI - 

sprawozdania nauczycieli, arkusze monitoringu, dzienniki lekcyjne 

Plany pracy nauczycieli były dostosowane do zapisów podstawy programowej. Szkolny zestaw 

programów i podręczników nauczania był  dostosowany do możliwości edukacyjnych uczniów 

i zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele znają podstawę 

programową  i  w ich ocenie trafnie dobrali odpowiednie programy nauczania i  podręczniki. 



Monitorowano  czas przeznaczony na poszczególne edukacje w klasach I-III  oraz rytmiczność 

realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w klasach IV –VI. 

Nauczyciele  w swoich sprawozdaniach potwierdzają rytmiczną i zgodną z planem realizację 

podstawy programowej. 

Wnioski: 

  W dalszym ciągu precyzyjnie  planować realizację planów pracy  z kalendarzem, uwzględniać 

dni wolne, święta, monitorować  realizację podstawy programowej w zakresie liczby odbytych 

godzin z poszczególnych przedmiotów. 

4.Kontrola realizacji dodatkowych godzin zajęć wynikających z art.42 ust.2pkt.2KN 

 We wrześniu dyrektor zatwierdziła plany pracy zajęć realizowanych na godz. z KN 

 Dokonano szczegółowego rozliczenia przeprowadzonych zajęć –karty kontroli, 

dzienniki zajęć, sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych 

 

 Wszyscy nauczyciele przepracowali wymaganą liczbę godzin. W wyniku kontroli 

stwierdzono, że zajęcia przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły, zwiększyła się 

oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia a także wspierających uczniów 

słabszych, zwiększono funkcję opiekuńczo-wychowawczą szkoły. 

5. Kontrola zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki: 

 Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli-arkusze obserwacji 

 Terminowość rozpoczynania zajęć- obserwacje 

 Pomieszczenia szkolne i otoczenie-  kompleksowa kontrola  

 Dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia we wrześniu 

Wnioski z kontroli: 

1.Nauczyciele na ogół poprawnie i na bieżąco prowadzą dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych.  

2. Wszyscy nauczyciele przepracowali wymaganą przepisami rozporządzenia MEN liczbę 

godzin zgodnie z art.42ust.2KN. Pani Alicja Zyzańska oraz zrealizowała mniejszą liczbę do 

zaplanowanej z powodu choroby po wypadku. 

3. Dyżury nauczycieli pełnione były według harmonogramu z drobnymi zastrzeżeniami-

spóźnienia na dyżur. 

4.Podstawa programowa była realizowana oparciu o wybrane programy nauczania. 



5.Realizacja planów wychowawczych przebiegała zgodnie z programem wychowawczym 

szkoły 

Rekomendacje: 

1.Należy dołożyć większej staranności i systematyczności w prowadzeniu dzienników 

lekcyjnych, nie poprawiać zapisów. 

 na bieżąco wpisywać tematy lekcji, potwierdzać podpisem realizację danych zajęć,  

 wpisywać wszystkie informacje o kontaktach indywidualnych z rodzicami, kontakty 

potwierdzać podpisem rodzica, 

 Zwiększyć częstotliwość sprawdzania dzienników 

2. Starannie monitorować rytmiczność  realizacji podstawy programowej. 

3. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych.  

4.Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach lekcyjnych,  

5.Punktualnie rozpoczynać lekcje. 

WSPOMAGANIE: 

Szkolenia i narady: 

 szkolenie zewnętrzne Rady Pedagogicznej z zakresu: „Praca z dzieckiem dziewięcioletnim 

w klasie IV” 

 szkolenie 2 nauczycieli z neurodydaktyki, 

 szkolenie dyrektora z: neurodydaktyki, ukończenie kursu CMS Joomla, szkolenie kadry 

kierowniczej w Szczawnicy- zmiany w prawie oświatowym, szkolenie na temat procedur 

w razie ataku terrorystycznego, szkolenie w Sandomierzu- Stres dyrektora szkoły 

 zakończenie Kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie oświatą”  

 podjęcie studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki, 

 szkolenia z zakresu WDN: 

 Analiza wyników Sprawdzianu kl. VI  

 Szkolenie z zakresu ewaluacji zewnętrznej- 3 razy 

 Szkolenie z zakresu procedur przeprowadzania Sprawdzianu 

 Ponadto dyrektor szkoły we wrześniu oraz na bieżąco informowała o zmianach w 

przepisach prawa oświatowego  

 Poza szkołą  nauczyciele  indywidualnie  uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach, aby 

doskonalić  swój warsztat pracy  

 Nauczycielka Ewelina Głód ukończyła staż na nauczyciela mianowanego.  

 Nauczycielka Nina Hanus zakończyła staż na nauczyciela dyplomowanego.  

 Rada Pedagogiczna spotkała się na 13  posiedzeniach  



Obserwacje: 

W  roku szkolnym 2015/2016 w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 13 

obserwacji, w tym 6 podczas ewaluacji przez zespół wizytatorów.  

Celem obserwacji była ocena rezultatów procesu dydaktycznego na podstawie bezpośredniej 

obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy  uczniów, zgodnie z podstawą 

programową. W klasach I-III obserwowano osiągnięte poziomy sprawności i umiejętności 

uczniów w zakresie poszczególnych edukacji. 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

1. Uczniowie prezentują wysoki poziom wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej 

2. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów . 

3. Do badania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się różne formy pomiaru 

dydaktycznego. 

5. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 

6. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w 

nauce. 

7. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia oraz do poprawy 

wyników w nauce. 

8. Raport z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, analiza wyników klasyfikacji, wyników 

testów diagnozujących, wyników sprawdzianu po klasie VI,  liczne sukcesy w konkursach 

różnych szczebli  potwierdzają wysoki poziom realizacji podstawy programowej. 

9. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie poprzez utrzymywanie stałych 

kontaktów z wychowawcą, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły. 

10. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez szkołę 

działaniach. 

11.Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. zostali otoczeni szczególną 

opieką, Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne do ich 

rozwoju. Dzieci wymagające wsparcia, kierowane były na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

w ramach godz. z KN. Dla dwojga dzieci opracowano IPET. 

12. Podjęte przedsięwzięcia z zakresu programu wychowawczego i profilaktyki oraz uzyskane 

wyniki potwierdzają dobry poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Szkoła jest  bezpieczna 

i przyjazna naszym uczniom, na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy naszą  szkołą oraz 

szkołą w Dobieszynie oraz z GKW, OSP i parafią. 



16. Nauczyciele w bieżącym roku szkolnym skorzystali z mniejszej liczby indywidualnych 

form doskonalenia. 

 

Wynikające z nich rekomendacje: 

1. Zapoznawać uczniów ze sposobami skutecznego uczenia się. 

2. Kontynuować i doskonalić stosowanie przez nauczycieli oceniania kształtującego 

3.  Zwracać uwagę na  analizowanie i wnioskowanie podczas lekcji  oraz motywowanie do 

systematycznej i samodzielnej pracy w domu. 

5.  W dalszym ciągu analizować osiągnięcia uczniów oraz formułować i wdrażać wnioski 

służące doskonaleniu pracy  

6. Stosować różne formy motywowania uczniów do uzyskiwania  coraz lepszych wyników. 

7.  Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej  pracy z uczniem, 

zgodnie z diagnozą. 

8. Kontynuować proces dokładnego planowania realizacji podstawy programowej zgodnie  

kalendarzem roku szkolnego 2016/17 

9. Dołożyć większej staranności w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, zakaz używania 

korektora w dzienniku. 

10. Realizować zalecenia pokontrolne  

12.Bardziej zmotywować młodzież do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły , zachęcać 

uczniów do występowania z własnymi inicjatywami 

13.W większym stopniu zachęcać dzieci do udziału w konkursach na różnych szczeblach 

14. Wzmocnić działania wychowawcze, które zmniejszą ilość agresji słownej oraz spowodują 

przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych. 

15.Nauczyciele pełniący dyżur powinni zwrócić większą uwagę na zachowania uczniów w 

toaletach, w szatni, na zewnątrz budynku szkoły. 

18. Organizować akcje szkolne propagujące zdrowy styl życia i odżywiania. 

19.Prowadzić  pedagogizację dla rodziców z zakresu profilaktyki. 

20. Spowodować, aby rodzice  jeszcze częściej  z własnej inicjatywy uczestniczyli w życiu 

szkoły 

24. Zacieśnić współpracę z prasą lokalną i informować ją o sukcesach szkoły i uczniów. 

25.Poszerzyć zasięg działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. 

26.Motywować nauczycieli do promocji wartości edukacji i osiągnięć w środowisku. 

27.Poszerzyć zakres współpracy z różnymi instytucjami działającymi w środowisku 

 

 

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przedstawiono radzie 

pedagogicznej na posiedzeniu w terminach: 27 czerwca 2016 r. 

Wykonane prace w zakresie gospodarczym: 

1. Wymiana pompy obiegu ciepłej wody w kotłowni i detektora gazu 

2. Założenie czujników do pompy głębinowej w celu zapobiegania suchobiegu. 



3. Zakupienie suszarki do prac plastycznych, mat gumowych antypoślizgowych- ze 

środków otrzymanych w ramach prewencji z PZU oraz mebli do sali lekcyjnej 

4. Zdemontowanie pompy w studni, reklamacja 

5. Naprawa zasilaczy kamer na zewnątrz budynku 

6. Generalne porządki w budynku gospodarczym 

7. Pomalowanie łazienek przy sali gimnastycznej 

8. Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw, konserwacja i malowanie 

9. Wymiana wykładziny w punkcie przedszkolnym 

 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły                     

 


