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1. Wstęp 

 

Nadzór pedagogiczny sprawowany w roku szkolnym 2015/16 prowadzony był zgodnie z 

zapisami art. 33 ust. 1 i 2 zmienionej od 1 września 2015 roku ustawy o systemie oświaty 

oraz z zapisami aktu wykonawczego do ustawy tj. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 

2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).  

Zgodnie z § 24 wymienionego rozporządzenia, dyrektor szkoły przedstawił w dniu  14 

września 2015 roku „ Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16 w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim” 

(załącznik nr 3 do protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2015r.), w którym w 

sposób precyzyjny zostały wskazane zarówno obszary nadzoru jak i czynności dyrektora 

wraz z podanym terminarzem poszczególnych zadań wynikających z obowiązku 

sprawowania nadzoru. 

Prócz znanych Państwu zaplanowanych czynności nadzoru, dyrekcja szkoły dokonywała 

kontroli i obserwacji w trybie uproszczonym (nieplanowanym). W planie nadzoru zostały 

wskazane zagadnienia podlegające nadzorowi. 

 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2015/2016 był realizowany z uwzględnieniem zasad: 

a) jawności wymagań i sposobów ich realizacji – dyrektor określił to w formie procedur, 

instrukcji postępowania, ustnych wyjaśnień, wskazówek; 

b) obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkoły w  wybranych obszarach, a także 

pracy poszczególnych nauczycieli; 

c) sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania        

i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy; 

d) etyki zawodowej. 

 
Zasady nadzoru prowadzonego przez dyrektora szkoły zostały określone w formie pisemnej– 

„Regulamin nadzoru pedagogicznego”. Wewnątrzszkolne prawo z zakresu nadzoru 

pedagogicznego zunifikowało postępowanie stron nadzoru i sprawiało, że obie strony 

przestrzegały tych zasad, nie rodziło to niepokojów i konfliktów zarówno w trybie samego 

jego prowadzenia, jak również w rozumieniu czytelności przedmiotu nadzoru. 

   Nadzór pedagogiczny był sprawowany planowo i systematycznie.  

Czynności dyrektora szkoły, wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru, w całym roku 

szkolnym miały różny charakter. Wynikało to z wielorakich funkcji nadzoru. Wśród nich 

uznaję za najważniejsze: 

 funkcję diagnostyczną w zakresie badania stopnia spełniania przez szkołę standardów 

oceny jakości jej pracy; diagnozowania problemów i przyczyn ich powstawania; 

prowadzenia ewaluacji służącej diagnozowaniu, ocenie procesów i efektów pracy 

szkoły; 

 

 funkcję wspomagającą w zakresie: doskonalenia pracy nauczycieli; realizacji zadań 

ujętych w planach rozwoju, uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Funkcja wspomagająca realizowana była poprzez organizację szkoleń wewnętrznych, 



2 

 

kierowanie na formy doskonalenia zewnętrznego, doradztwo zawodowe, 

prezentowanie tzw. „dobrej praktyki” na zajęciach otwartych i pokazowych; 

 funkcję kontrolno – oceniającą w zakresie: 
 

a) przestrzegania prawa oświatowego, w tym określonego w statucie szkoły, 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów, 

c) realizacji postaw programowych, planów nauczania, 

d) realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki, 

e) stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania, 

f) przestrzegania praw dziecka i ucznia, 

g) realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej zarówno uczniom, jak i 

rodzicom,                                    

h) realizacji indywidualnego toku nauki, programu i indywidualnego nauczania, 

i) oceny pracy nauczycieli, 

j) przestrzegania dyscypliny pracy. 

 
Znajomość i czytelność zasad, trybu i przedmiotu nadzoru sprawiło, że cele nadzoru zostały 

osiągnięte, a nauczyciele dostrzegali w nim charakter wspomagający i diagnostyczno –

oceniający, a nie tylko kontrolujący. 

Liczne zmiany prawa oświatowego wprowadzone z dniem 1 września 2015 r.,                               

a  w szczególności: 

1)  zmiany w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów – Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 roku ( Dz. U. z 2015 r., poz. 843) 

oraz dodanie Rozdziału 3a w ustawie o systemie oświaty; 

2) zmiany wymagań wobec szkół i placówek – Rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 

roku ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1214); 

3) określenie zasad organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym – Dz. U. z 2015 r., poz. 1113; 

4)  wskazanie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii – Dz. U. z 2015 r., poz. 1249; 

5)  zobowiązanie szkoły/placówki do podjęcia niezbędnych działań w celu tworzenia 
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi 
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub 

placówki i jej rozwoju organizacyjnego – art.  21a ust.1 uoso. Działania te dotyczyły: 

 
a)  efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów                   

i zadań statutowych, 
b)  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, 
c)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, 
d)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
e)  zarządzania; 
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sprawiły, że nadzór pedagogiczny został głównie skierowany na monitorowanie przebiegu 

procesów dydaktyczno-wychowawczych i poprawność realizacji zadań szkoły w 

poszczególnych obszarach, a także na ocenianie efektywności rozwiązań organizacyjnych                                 

i programowych. 

 

2. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2015/2016 
 

2.1. Priorytety w pracy szkoły w roku szk. 2015/16 i sposoby ich realizacji   
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  w piśmie z dnia 23 lipca 2015 roku wskazało 

najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/16. Były to: 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach 
rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 
zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 
 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. 
 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym 
 

W oparciu o wyartykułowane kierunki Państwa oraz uwzględniając potrzeby rozwoju                      

i doskonalenia zarówno organizacji pracy naszej szkoły, jak i konieczność podniesienia 

jakości kształcenia w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w 

Piotrkowie Trybunalskim  dyrektor szkoły określił główne zadania do realizacji w bieżącym 

roku szkolnym. 

Główne cele w pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2015/16 zostały 

wskazane na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz misji  naszej szkoły i statutowych zadań 

placówki oświatowej zakreślonych  w przepisach prawa oświatowego. 

Głównymi  celami  w roku szkolnym 2015/16 było: 

A. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w 
środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów. 
 

B. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności 
przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie. 
 

C. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów. 
 

D. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia 
procesów edukacyjnych. 
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E. Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. 
 

Sprawozdanie z realizacji poszczególnych głównych zadań szkoły zostało zaprezentowane 

na Radzie pedagogicznej w dniu 24 czerwca 2016 roku. Poniższa informacja w sposób 

syntetyczny przedstawia podejmowane i zrealizowane działania, które były podejmowane w 

bieżącym roku, a zmierzające do realizacji zaplanowanych głównych zadań.  

Działania i zadania do wykonania w celu realizacji wybranych zadań głównych: 

W ramach głównego zadania A: 

 

 

 

  

1.  Zaktualizowano Program Profilaktyki poszerzając go o tematykę: korzystanie z 
informacji, relacje w środowisku medialnym, kreatywne korzystanie z mediów, jakie 
wartości ukrywają się w przekazach, jak bezpiecznie działać w sieci, informacje o 
nas w sieci w sieciowej społeczności oraz inne  w zależności od wiekowej dojrzałości 
uczniów. 

2.  Odbywały się spotkania z funkcjonariuszami KMP nt. zagrożeń płynących ze świata 
wirtualnego (w 4 klasach) 

 
 
W ramach głównego zadania B: 

 

 

 

  

1. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne nt. „Rozpoznanie stopnia 
rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej, Zdiagnozowanie cech i 
charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystaniem nowych technik 
komunikacji. Zbadanie stopnia wiktymizacji z powodu cyberbullingu oraz typu 
osób wiktymizowanych.” 
 

2. Systematyczne monitorowanie zachowań i relacji wewnątrzszkolnych i szkolnych 
pomiędzy uczniami. 

 
3. Bieżące eliminowanie złych zachowań poprzez stosowanie wewnętrznych procedur 

antydyskryminacyjnych/antymobbingowych.. 

 
4. Propagowano pozytywne wzorce zachowań. 

 
5. Realizowano lekcje przez pedagoga szkolnego; ”Jak radzić sobie ze złością i 

agresją” (w 6 klasach) 

 

A. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania                
w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów. 

 

 

B. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności 

przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w internecie 
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6. Odbywały się spotkania z funkcjonariuszami KMP nt. skutków łamania prawa (w 5 

klasach pierwszych) 

 
 
W ramach głównego zadania C: 

 

 

 

1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego nt. „Rozpoznanie skali występowania w 
środowisku szkolnym zagrożenia używania substancji psychoaktywnych oraz 
oszacowanie ryzyka występowania takich zagrożeń. 

2. Dostosowano Program Wychowawczy i Program Profilaktyki do Rozporządzenia 
MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

3. Organizowano akcje promujące zdrowy styl życia dla rodziców i uczniów. 
 

W ramach głównego zadania D: 

 

 

 

1. Monitorowano pracę zespołów nauczycielskich. 

 

W ramach głównego zadania E: 

 

 

 

1. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne nt. „Czytelnictwo uczniów, działania szkoły 

w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. 

 

 

 

   

 

E. Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.  

C. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 

 

D. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia 

procesów edukacyjnych. 
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 2.2. Zestawienia statystyczne dotyczące organizacji nauczania w roku szk. 2015/16 
 

 
Dane statystyczne dotyczące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania 

 

Uczniów ogółem  

 

503 

 
 

 

 

 

 

 

Ilość oddziałów:   21 

 

ITG/TF 26 IF 28  

ITG 25 IK 26 

IITG/TS 25  IM 32  

IITF 21 IIK 18 

IITG  30 IIM/F 25 

IITG/TS 22 IIM 22 

IIITF 24 IIIF/K 26 

IIITG 21 IIIK 20 

IVTF 17 IIIF 20 

IVTG 27 IIIM2 21 

  IIIM1 27 

    

Razem Technikum 238 ZSZ 265 

Średnia liczba 
uczniów             w 
klasie 

 

Technikum 23,8 ZSZ 24,1 

 
Nauczyciele wg stopnia 
awansu zawodowego 

 Stażyści 1 

 Kontraktowi 10 

 Mianowani 7 

 Dyplomowani 28 

 
Średnia godzin na etat 
 

  
22 

 
Liczba specjalistów  
 

  
Pedagog – 1 etat 

 
Biblioteka  

  
1,0 etatu 

 

 
Pracownicy adm. I 
obsługi 

  
18 etatów 
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2.3. Uczniowie szkoły – wyniki rozpoznania potrzeb wychowawczo – opiekuńczych w  
2015/16              

 

 

Dane statystyczne dotyczące sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów 
 

zamieszkałych w 

Pogotowiu Opiekuńczo-

Wychowawczym 

        3 

z nadzorem kuratora         27 

zamieszkałych w bursie 

szkolnej 

        6 

wychowujących się w 

rodzinie zastępczej 

        14 

z orzeczeniem ppp               5 

z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

        2 

z opinią ppp:-uogólnione 

trudności; 

- specyficzne trudności 

              22 

 

     26  

objętych pomocą 
zespołu ds. pp 
 

       43 

 

  2.4. Nauczyciele 

 
 
Liczba nauczycieli wg stopnia awansu 
zawodowego 

Dyplomowany 28  co stanowi  60,9  % 

Mianowany 7   co stanowi  15,2 % 

Kontraktowy 10    co stanowi  21,7 % 

Stażysta 1     co stanowi  2,2 % 

Liczba nauczycieli, którzy zdobyli  kolejny 
stopień awansu  zawodowego  

p. Magdalena Rol – stopień nauczyciela    dyplomowanego 

p. Agnieszka Sidek - stopień nauczyciela  dyplomowanego 

p. Marta Wolska – stopień nauczyciela mianowanego 

p. Magdalena Kalisiak – stopień nauczyciela  mianowanego 

p. Justyna Zielonka – stopień nauczyciela mianowanego 
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Formy doskonalenia  

Studia podyplomowe  1 nauczyciel 

Kursy kwalifikacyjne   -  

 Szkolenia powyżej 20 godzin 1 nauczyciel 

Szkolenia poniżej 20 godzin  Wszyscy nauczyciele – Ochrona 
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danych osobowych w szkole. 

Krótkie formy (WDN) Wszyscy nauczyciele  

e-szkolenia -  

Urlopy zdrowotne  - 

Urlopy macierzyńskie i wychowawcze 1 osoba  

 

2.5. Udział uczniów w konkursach, szkoleniach, akcjach w roku szkolnym 2015/16 

    Na poprawę efektywności kształcenia oraz promocję szkoły wpłynął z pewnością udział 

uczniów w różnego rodzaje konkursach, szkoleniach i akcjach.. Do najważniejszych w 

minionym roku szkolnym należy zaliczyć: 

 

Rodzaj  
Przygotowujący nauczyciel 

Międzypowiatowy Konkurs Kulinarny w Wojsławicach 

„Potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe” 

p. Ilona Szwedo- Makowska 

p. M. Zimna 

Konkurs Kulinarny „Ciasto Wielkanocne” p. I. Szwedo-Makowska 

p. M. Adamus 

Szkolny i miejski konkurs „Gloria victis. Życie i działalność 

Witolda Pieleckiego” 

p. Elżbieta Kaczmarek, 

p. Anna Płoszyńska 

Szkolny i miejski konkurs „Zło dobrem zwycięża” Życie i 

działalność ks. Jerzego Popiełuszki 

p. Elżbieta Kaczmarek, 

p. Anna Ploszyńska, 

p. Małgorzata Szaler,  

ks. Łukasz Leśniewski 

XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
 
 

p. M. Zimna 

p. Bożena Mrozińska 

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia 
 

p. Justyna Zielonka, 

p. I. Szwedo-Makowska 

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS p. J. Zielonka 

p. I. Szwedo-Makowska 

Konkurs  „Europejska Bombka” organizowane przez 

europosła Jacka Saryusza-Wolskiego 

p. I. Szwedo-Makowska 
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Miejski konkurs na najpiękniejsze drzewko 

bożonarodzeniowe Miejski  

p. Małgorzta Szaler,  

p. Marta Wolska 

Akcja Szkolnego Koła PCK i Klubu wolontariusza 

„Nakręcona Pomoc” 

p. J. Zielonka 

p. I. Szwedo-Makowska 

p. M. Maciaszczyk 

Szkolny konkurs fryzjerski „Karnawał 2016” p. J. Pietrasik 

p. A. Sawicka 

Szkolny konkurs na najciekawszą recenzję książki. p. M. Kubiak 

Test poprawności językowej p. M. Kubiak 

p. E. Świderska 

Szkolny konkurs Piosenki Anglojęzycznej p. Magdalena Kalisiak, 

p. Agnieszka Sidek 

Akcja oddawania krwi „Oddaj krew, ocal życie” p. I. Szwedo-Makowska 

p. J. Zielonka 

Akcja promująca zdrowie „Pokonaj cukrzycę” p. B. Mrozińska 

p. I. Błaszkowska 

szkolenie barmańskie na uczniów klas gastronomicznych 

organizowane przez Akademię Kelnerską Grzegorza 

Górnika. 

p. I. Szwedo-Makowska 

Akcja „Dzień walki z głodem” p. I. Szwedo-Makowska 

p. J. Zielonka 

Turniej pierwszej pomocy medycznej w ramach akcji 

Widzę- Reaguję 2016 

p. J. Zielonka 

p. I. Szwedo-Makowska 

p. A. Mielczarek 

Polsko - niemieckie spotkanie młodzieży Piotrków 

Trybunalski - Wennigsen współfinansowane przez PNWM 

(Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), które odbyło 

się w Krzyżowej k. Wrocławia. 

p. A. Sidek 

p. E. Lęk 

 

 

 



10 

 

3. Ocena efektywności kształcenia wraz z analizą egzaminów zewnętrznych 

  
3.1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne 

 
Klasa 

Liczba uczniów Nieklasyfiko-
wanych 

 
Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi 

 

Średnia 

frekwencja 

 

Średnia 

klasy 

 1.09.2015 w dniu 
klasyfikacji 

1 2 3 4 więcej %  

IVTG 27 27 2 - - - - - 70 3,1 

IVTF 17 17 1 - - - - - 72 3,6 

IIITG 21 21 - - 1 - - - 72 3,5 

IIITF 24 24 - - - - - - 75 3,4 

IIITG/TS 22 22 - - - - - - 92 3,2 

IITG 30 29 2 1 1 - - - 75 3,0 

IITF 21 20 - - - - - - 79 3,3 

IITG/TS 25 22 1 1 - 1 - 1 68 2,8 

ITG 25 22 2 - - -- - - 82 3,5 

ITG/TF 26 24 - - - - - - 85 3,5 

Łącznie 

techniku

m 

238 228 8 2 2 1 - 1 77 3,4 

Łącznie 

ocen 

ndst 

   14   

IIIM1 27 27 1 - - - - - 66 3,3 

IIIM2 21 20 1 1 - - - - 70 3,0 

IIIF 20 20 - - - - - - 60 3,1 

IIIK 20 18 - - - - - - 70 3,5 

IIIF/K 26 26 - - - - - - 67 3,6 

IIM 22 21 1 - - - - - 67 2,8 

IIM/F 25 24 1 - - - - - 78 3,2 

IIK 18 16 - - 1 1 - - 81 3,4 

IM 32 36 14 - - - - - 62 2,5 

IK 26 24 5 - - - - - 61 2,9 
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Oceny zachowania: 

 
klasa 

Liczba 
uczni-

ów 
Naganne Nieodpowie-

dnie 

Poprawne Dobre Bardzo dobre Wzorowe 

IV TG 27 - - 3 6 11 7 

IVTF 17 - - 1 5 7 4 

IIITG 21 1 2 4 - 9 5 

IIITF 24 - - - 2 17 5 

IIITG/TS 22 - - 1 9 8 4 

IITG 29 - - 4 17 4 4 

IITF 20 - - 1 4 12 3 

IITG/TS 22 1 8 5 7 2 - 

ITG 22 1 1 6 6 2 6 

ITG/TF 24 - - - 3 12 9 

Łącznie 228 3 11 25 59 84 47 

IIIM1 27 - 1 2 8 14 2 

IIIM2 20 - 3 4 6 3 4 

IIIF 20 - - 2 10 2 6 

IIIK 18 - 1 3 10 4 - 

IIIF/K 26 - - 4 10 9 3 

IIM 21 - 2 7 11 1 - 

IIM/F 24 1 - 5 13 4 - 

IIK 16 - 1 2 8 5 - 

IM 36 4 6 11 8 6 1 

IF 28 28 1 - - - - - 82 3,0 

Łącznie 

ZSZ 

265 260 24 1 1 1 - - 69,5 3,1 

Łącznie 

ocen 

ndst 

   6   
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IK 24 3 2 4 11 3 1 

IF 28 - 1 6 8 9 4 

Łącznie 260 8 17 50 103 60 21 

 

 
3.2. Ocena działań podejmowanych przez nauczycieli w zakresie analizy, interpretacji i 

wykorzystywania wyników diagnoz osiągnięć edukacyjnych oraz wyników egzaminów 

zewnętrznych.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie 

Trybunalskim w roku szkolnym 2015/16 przeprowadzono następujące wewnętrzne badania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 
L.p. Zakres badania klasy Cel badania 

1. Diagnoza wstępna pierwsze 
Określenie stopnia posiadanych 
umiejętności i wiadomości 

2. Diagnoza w trakcie cyklu edukacyjnego drugie, 

trzecie 

Sprawdzenie osiągnięć 
edukacyjnych oraz określenie 
stopnia opanowania 
umiejętności potrzebnych do 
kontynuowania nauki 

 

3. 

 

Diagnoza końcowa 

Czwarte 

Technikum i 

trzecie ZSZ 

Określenie stopnia opanowania 
umiejętności i wiedzy na koniec 
etapu edukacyjnego 

 

 

Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2016/17 

 

 
1. Bezwzględnie reagować na umyślne opuszczanie zajęć przez uczniów, zgodnie z 

procedurą obowiązującą w szkole , 
2. Stosować jednakowe kryteria oceniania zachowania wskazane w statucie szkoły.  
3.  Indywidualizować testy, sprawdziany i inne formy sprawdzające przyswojenie 

umiejętności przez uczniów. 
 

4. Stosować  język ucznia 
5. Przeprowadzać samoocenę swojej pracy. Pamiętać, że pomiar dydaktyczny to nie 

tylko wystawienie oceny uczniowi. Jednym z najważniejszych celów pomiaru, i to 
celem zyskującym na znaczeniu, jest samoocena pracy szkoły i nauczyciela.  

 

3.3  Wyniki egzaminów maturalnych 

         

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminów maturalnych przystąpiły 2 klasy IVTG i IVTF, 

łącznie 18 absolwentów. Podeszli oni do następujących egzaminów: 
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- Język polski PP –                  18 uczniów                        PR- 2 uczniów 

- Matematyka PP –                  18 uczniów 

- Język angielski PP –              9 uczniów                          PR – 4 uczniów 

- Język niemiecki PP –             9 uczniów                          PR – 2 uczniów 

- Geografia PR -                       11 uczniów 

- Biologia PR -                          1 uczeń 

- Chemia PR -                           2 uczniów 

- Wiedza o społeczeństwie PR –2 uczniów 

- Filozofia PR -                            1 uczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 
język 
polski PP 

matematyka 
PP 

język 
angielski 
PP 

język 
niemiecki PP 

zdawalność 
% 

język 
polski 
P/U matematyka 

język angielski 
P/U 

język 
niemiecki 
P/U 

IVTG  12  12  7  5 ZSP4 94/94 39 100/100 100/100 

śr. Pkt. 30 15,1 33,1 29,6 Powiat 98/98 86 95/97 97/100 

śr. % 60 30,2 66,3 59,2 Woj. 98/98 84 95/97 98/97 

IVTF  6  6  2  4 Kraj 98/ 83 95/ 98/ 

śr. Pkt. 31,3 17,2 25,5 31,3 
 Zdawalność 
ogółem         

śr. % 
62,7 

 34,3 51 62,5  ZSP4 39       

śr. Klas 
pkt. 30,4 15,8 31,4 30,3  Powiat 82       

śr. Klas 
% 60,8 31,6 62,9 60,7  Woj. 80       

Powiat          Kraj 79,5       

śr. Pkt. 39,4 29,4 35,5 35,04           

śr. % 56,2 58,7 70,9 70,1           
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3.4. Trzyletni wskaźnik EWD 

3.4.1.   Język polski – dane za okres 2012-2014 oraz 2013-2015 w porównaniu ze  

            szkołami w powiecie 
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3.4.2. Język polski – EWD pozycja szkoły w mieście Piotrków Trybunalski  
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3.4.3.- Język polski – wskaźniki EWD w latach 2011-2015 

 

□ Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 

□Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014 

□Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013 

 

3.4.4. Matematyka – dane za okres 2012-2014 oraz 2013-2015 w porównaniu ze 

szkołami w powiecie 
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3.4.5. Matematyka – EWD pozycja szkoły w mieście Piotrków Trybunalski 
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3.4.6 Matematyka –wskaźniki w latach 2011-2015 

 

□ Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 

□Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014 

□Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013 
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Rekomendacje 

 
 
1.Z racji na niesatysfakcjonującą efektywność kształcenia rekomenduje się przeprowadzenie 
analiz efektywności kształcenia w kolejnych latach. 
2.Przeprowadzić samoewaluację. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 . Wyniki egzaminów zawodowych 
 3.5.1. Egzamin zawodowy „sesja 161- styczeń-luty 2016” 
 

 

Kwalifikacja T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Zgłoszonych 27 

Przystąpiło 27 

Zdało 12 

Śr. Wynik egz. Pisemny % 61,5 

Śr. Wynik egz. Praktyczny % 67,6 

% otrzymanych świadectw 44,4  
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Kwalifikacja A.23 – projektowanie fryzur 

Zgłoszonych 17 

Przystąpiło 17 

Zdało 13 

Śr. Wynik egz. Pisemny % 69 

Śr. Wynik egz. Praktyczny % 85,2 

% otrzymanych świadectw 76,5 

 
 
3.5.2 Egzamin zawodowy „sesja 162- maj-lipiec 2016” 

 
 

Kwalifikacja A.19 – 
wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich 

zdawalność 

Zgłoszonych 24 ZSP4 Woj. łódzkie 

Przystąpiło 24 

Zdało 22 

Śr. Wynik egz. 
Pisemny % 

63,3 91,7% 83,98% 

Śr. Wynik egz. 
Praktyczny % 

94,5 100% 99,5% 

% otrzymanych 
świadectw 

91,7 91,7% 85,9% 

 

Kwalifikacja A.28 – organizacja i 
nadzorowanie transportu 

zdawalność 

Zgłoszonych 14 ZSP4 Woj. łódzkie 

Przystąpiło 14 

Zdało 4 

Śr. Wynik egz. 
Pisemny % 

62,6 78,6% 93,5% 

Śr. Wynik egz. 
Praktyczny % 

65,8 35,7% 39,1% 

% otrzymanych 
świadectw 

28,6 28,6% 41,8% 
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Kwalifikacja T.06– 
sporządzanie 

potraw i 
napojów II

IT
G

 

II
IT

G
/T

S
 

ś
re

d
n

ia
 k

la
s
 

w
o

j.
 ł

ó
d

z
k

ie
 

z
d

a
w

a
ln

o
ś
ć
 

Zgłoszonych 21 8 29  

Przystąpiło 21 8 29 

Zdało 19 8 27 

Śr. Wynik egz. 
Pisemny % 

67,6 74,5 71,1 83,1 

Śr. Wynik egz. 
Praktyczny % 

98,9 99,6 99,3 98,1 

% otrzymanych 
świadectw 

90,5 100 95,3 83,9 

Kwalifikacja T.06– 
sporządzanie 

potraw i 
napojów II

IK
 

II
IF

/K
 

ś
re

d
n

ia
 k

la
s
 

W
o

j.
 ł

ó
d

z
k

ie
 

z
d

a
w

a
ln

o
ś
ć
 

Zgłoszonych 18 16 34  

Przystąpiło 18 16 34 

Zdało 14 13 27 

Śr. Wynik egz. 
Pisemny % 

62 57,8 59,9 83,1 

Śr. Wynik egz. 
Praktyczny % 

99 98,6 98,8 98,1 

% otrzymanych 
świadectw 

77,8 81,2 79,4 83,9 

 
 
 

Kwalifikacja M.18 – diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

woj. łódzkie 
zdawalność 

Zgłoszonych 1  

Przystąpiło 1 

Zdało 0 

Śr. Wynik egz. 
Pisemny % 

48 55,01 

Śr. Wynik egz. 
Praktyczny % 

86 96,3 

 
 
 
 
 



22 

 

4 Wyniki i wnioski kontroli oraz obserwacji prowadzonych w ramach 

nadzoru pedagogicznego 

 
4.1 Wyniki kontroli planowanych oraz monitoringu w roku szkolnym 2015/2016. 

 

1. Zabezpieczenie dostępu do nieuprawnionych stron internetowych stron 

internetowych przez uczniów. Użytkowanie programów w pracowniach: 

Zabezpieczenie dostępu do nieuprawnionych stron internetowych przez uczniów w 

pracowniach realizujemy poprzez zastosowanie program filtrującego treści niepożądane 

"Opiekun Ucznia w Internecie". Opiekun Ucznia w Internecie to program przeznaczony dla 

szkół, które chcą chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć w 

Sieci korzystając z Internetu w szkole.  

Opiekun Ucznia zapewnia bezpieczeństwo uczniom korzystającym w szkole z Internetu oraz 

ułatwia pracę nauczycielom. Posiada skuteczne opcje filtrowania treści internetowych: 

 blokuje dostęp do stron z przemocą, pornografią, satanizmem, neonazistowskimi 

hasłami, stron zachęcających do brania narkotyków, sekt czy też z czatami 

internetowymi. Program posiada bazę ponad 650 tyś. takich stron. Nauczyciel 

możliwość dodawania kolejnych stron do tej bazy, jak również odblokowywania 

wybranych stron już w niej figurujących, 

 inteligentnie rozpoznaje treści przeglądanych stron zanim się jeszcze wyświetlą i 

blokuje te, na których występują zakazane słowa, 

 może zablokować możliwość korzystania z komunikatorów internetowych jak 

gadu-gadu, tlen i inne,s 

 blokuje możliwość pobierania z Internetu wybranych rodzajów dokumentów 

oraz programów. Pozwala to uniknąć "zaśmiecania" komputera ściąganymi przez 

dzieci, potencjalnie niebezpiecznymi, plikami (dialery, wirusy itp.), 

 istnieje także możliwość czasowego zablokowania dostępu do internetu na 

wybranych stanowiskach komputerowych  

Dla młodzieży korzystającej ze szkolnej sieci Wi-fi filtrowanie treści odbywa się na 

poziomie routera za pomocą specjalnie wykupionej usługi. 

 

2. Prowadzenie dzienników nauczania indywidualnego: 

W okresie sprawozdawczym nauczanie indywidualne było realizowane w odniesieniu 

do 5 uczniów ZSP4. Na podstawie planowych kontroli ww. dokumentów w okresie 

sprawozdawczym stwierdzono, że były one prowadzone systematycznie i poprawnie 

merytorycznie. W niektórych przypadkach brakowało wpisów celów nauczania. 

Wpisy te zostały uzupełnione. 

 

3. Terminowe informowanie rodziców/prawnych opiekunów o: 

 Wymaganiach edukacyjnych, 

 Przewidywanych ocenach, 

 Kryteriach oceny zachowania 
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Na podstawie kontroli dzienników lekcyjnych oraz teczek wychowawców stwierdzam, iż 

wszyscy nauczyciele przestrzegają terminów informowania rodziców/prawnych 

opiekunów w w/w sprawach. 

 

 

4. Systematyczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i 

zawodowego: 

Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 

2015/2016 został przyjęty uchwałą nr 3/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 29 

sierpnia 2014 roku zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole; 

–wszyscy nauczyciele korzystają z programów innych autorów, które dostosowują do 

potrzeb uczniów, możliwości wynikających z warunków pracy w szkole oraz swoich 

predyspozycji; 

–nauczyciele realizują treści podstawy programowej  

–każdy nauczyciel złożył pisemne oświadczenie z realizacji w I półroczu oraz na 

koniec roku szkolnego 

–sprawozdania znajdują się w dokumentacji szkoły; 

–Podczas obserwacji lekcji nauczyciele wykazali, że realizowane treści są zgodne z 

podstawą programową; 

W roku szkolnym 2015/2016 skontrolowano podstawę programową u 4 nauczycieli: 3 

kształcenia ogólnokształcącego i 1 kształcenia zawodowego. Na podstawie kontroli 

dzienników lekcyjnych, prac klasowych i innych prac pisemnych oraz programów 

nauczania stwierdzam, że podstawa programowa realizowana jest zgodnie z 

programami nauczania. Nauczyciele realizują podstawę programową systematycznie o 

czym świadczą zapisy tematów lekcyjnych w dziennikach zajęć. Z w/w kontroli 

stwierdzono, iż nauczyciele wf-u mają rozkłady materiału podzielone na dyscypliny 

sportowe i trudno było odnaleźć realizację podstawy programowej. Ważne: Rozkłady 

materiału winny być stworzone w taki sposób, aby nauczyciel mógł wskazać daną 

treść w podstawie programowej a osoba kontrolująca mogła z łatwością to 

zidentyfikować. Rozkłady muszą być zaplanowane na cały cykl edukacyjny w taki 

sposób, a kolejność treści ma być ponumerowana. 
 

 

 

 

5. Pełnienie dyżurów w czasie przerw: 

W roku szkolnym 2015/2016 kwestia pełnienia dyżurów w czasie przerw przez 

nauczycieli znacznie się poprawiła w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, jeżeli 

chodzi o obecność nauczycieli na dyżurach. Jednakże są zastrzeżenia co do aktywnych 

dyżurów, tzn. nauczyciel będąc na dyżurze rozmawiał z kolegą/koleżanką nie 

zwracając uwagi na zachowania uczniów dotyczy to głównie korytarzy przy salach 03, 

04, 05, 06, biblioteka, 07, 08 oraz 102 i wyjście przy hali sportowej. 

Ważne: zwiększyć swoją aktywność na dyżurach w roku szkolnym 2016/2017, iż jest 

to obowiązek każdego nauczyciela. 

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć: 

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele z reguły przestrzegali zasad bezpieczeństwa 

w czasie zajęć. Jednakże stwierdzam, że bezpieczeństwo to nie jest zachowane w 

sytuacjach kiedy kilku nauczycieli kończy lekcję 10-20 minut przed dzwonkiem na 

przerwę. Nauczyciel wypuszcza młodzież z klasy i nikt ich nie nadzoruje. 
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Art. 108. § 1 Kodeksu Pracy Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 

organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i 

obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może 

stosować: 1) karę upomnienia,  2) karę nagany.   

 

Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2016/17 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są uaktualnić „poprawić” plany nauczania do 16 września. 
2. Stosować się do wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Kodeksu 

Pracy, Karty Nauczyciela i zleconych przez dyrektora szkoły. 

  

 

 

 
4.2. Wyniki kontroli dokumentacji pedagogicznej  

W roku szkolnym 2015/16 dyrektor i wicedyrektorzy przeprowadzali systematyczną kontrolę 

dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowawców, dziennika 

pedagoga szkolnego, dziennik biblioteki szkolnej, dzienniki zajęć nauczania indywidualnego, 

zeszyty 19-tej godziny, dzienniki zajęć dodatkowych, tabel monitorowania podstawy 

programowej oraz dokumentacja związana z prowadzeniem działań zespołów 

przedmiotowych). Celem kontroli było określenie poprawności, terminowości prowadzenia 

wymaganej prawem dokumentów rejestrujących proces dydaktyczno-wychowawczy oraz 

ustalenie prawidłowości realizacji podstawy programowej, oceniania i klasyfikowania, a także 

realizacji programu wychowawczego i profilaktyki.  

Przeprowadzono:  

 62 kontrole dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, zeszyty 19-tej godziny, 

dzienniki nauczania indywidualnego, dzienniki kół zainteresowań  

 dwukrotnie w roku (wrzesień i czerwiec) kontrolę wszystkich arkuszy ocen, 

 2 kontrole dzienników zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań oraz zeszyty 19-tej 

godziny), 

 dwukrotnie w roku szkolnym skontrolowano godzinową realizację planu nauczania u 

wszystkich nauczycieli. 

 

a. Arkusze ocen 

 

Prowadzone są na bieżąco. Dla uczniów nowoprzybyłych były założone nowe arkusze ocen          
w dniu podjęcia nauki. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły za pośrednictwem 
sekretariatu wydano odpis arkusza ocen. W szkole pozostawał oryginał arkusza ocen wraz 
ze stosowną adnotacją o dacie wydania dokumentów i przyczynie opuszczenia szkoły przez 
ucznia. Stwierdzam zgodność zapisów w arkuszach ocen z danymi osobowymi ucznia. 
Wpisane oceny roczne zgadzają się z ocenami w dziennikach szkolnych i zatwierdzonymi na 
Radzie Pedagogicznej. Poprawki w arkuszach  nanoszone były poprawnie. Ważne: poprawki 
w arkuszu ocen może dokonać dyrektor lub wicedyrektor Anna Płoszyńska.  Błędem w 
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trakcie przeprowadzonej kontroli przy rozliczeniu końcoworocznym było nieprawidłowe 
wypełnienie pustych miejsc w arkuszu (1 nauczyciel). Nauczyciel wypełnił luki linią falistą. 
Ważne: W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną 
kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się 
poziome kreski co stanowi „zet” .  
Nieścisłości również dotyczyły wpisu przedmiotów dla arkuszy klas I. Ważne: Zakładając 

nowe arkusze wpisujemy wszystkie przedmioty dla całego cyklu edukacyjnego. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 
2010 r.) - Dz.U.10.97.624 
 

b. Dzienniki lekcyjne  

Zawierają wymagane prawem zapisy. Tematy lekcyjne wpisywane są w miarę 

systematycznie i są zgodne z tematami rzeczywiście realizowanymi na zajęciach. W wyniku 

kontroli stwierdzono  uchybień dotyczących: 

 wpisów nr kolejnego lekcji, tematów, frekwencji uczniów oraz podpisu 
nauczycieli (61,3%), 

 poprawki niezgodne z przepisami (4,84%), 

 brak uzupełnionej tabeli 12- oceny z zachowania (4 nauczycieli co stanowi 
6,5%), 

 brak uzupełnionej tabeli nr 23 – godzinowa realizacja planu nauczania 
(4,84%), 

 brak uzupełnionej tabeli nr 24 – (1,61%), 

 braki podręczników i programów szkolnych (3,22%) 

Braki te zostały po wydaniu zaleceń zostały uzupełnione.  

 Ważne: Nauczyciel zobowiązany jest uzupełnić dokumentację szkolną na bieżąco, a w 

przypadku kontroli wrócić do wpisów, które były stwierdzone po kontroli i je uzupełnić. Nad 

uzupełnieniem dzienników odpowiedzialny jest wychowawca klasy. 

Wychowawcy klas terminowo umieszczali informację dla rodziców o zagrożeniach na I 

półrocze i koniec roku szkolnego 

W dalszym ciągu problem stanowi sprawdzanie frekwencji na zajęciach – są tacy 

nauczyciele, którzy nie sprawdzają listy obecności tylko wpisują liczbę uczniów obecnych i 

nieobecnych. – frekwencja uczniów nie jest przenoszona do tabeli - powstają  niezgodności 

we frekwencji. 

Na stronie frekwencji uczniów na lekcji nauczyciele prawidłowo zaznaczają zapisy 

zwolniony/zwolniona, zawody, konkurs (uwagi te wpisywane są ołówkiem). Ważne: na 

wskazanej stronie w dzienniku lekcyjnym zapisujemy tylko literę „u” co odpowiada 

usprawiedliwiony/a.. 

Nauczyciele coraz rzadziej dokonują poprawek niezgodnie z przepisami: stosują korektor (1 

nauczyciel), poprawki nanoszone są kolorem niebieskim lub czarnym. Ważne: poprawek 

dokonujemy za pomocą skreślenia błędnego zapisu kolorem czerwonym z datą i podpisem 

przynajmniej pełnym nazwiskiem. 

Nauczyciele poprawnie stosowali zapisy ocen śródrocznych i ocen z zachowania. Ważne: 

wszystkie oceny zapisujemy pełną nazwą. 
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Po kontroli w miesiącu listopadzie stwierdzono, że 14,5% nauczycieli niesystematycznie 

ocenia, tzn. nie było wystarczającej liczby ocen lub nie wpisane były w ogóle oceny do 

dziennika lekcyjnego. Ważne: każdy nauczyciel zobowiązany jest oceniać systematycznie 

uczniów o czym reguluje Statut Szkoły. Adnotacje ocen w notesach winny być przeniesione 

do dzienników lekcyjnych. 

Niektórzy nauczyciele stosowali numerację godzin lekcyjnych od nr 1. Ważne: Numeracja 

godzin musi być kontynuowana przez cały cykl edukacyjny. 

Nie stosować długopisów ścieralnych i piór wiecznych. 

c. Teczka wychowawcy  

Teczki wychowawców prowadzone były poprawnie w zakresie danych osobowych, deklaracji 

rodziców oraz planów wychowawczych; oceny z zachowania zostały wystawione poprawnie i 

zgodnie z obowiązującym w szkole WSO; w tym zakresie zachowano terminy oraz 

procedurę. Niska frekwencja rodziców na zebraniach z wychowawcami była przyczyną braku 

podpisów o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi. Ważne: nieobecność rodziców nie 

zwalnia wychowawców z korzystania z innego sposobu przekazania tej informacji.  W 

niektórych teczkach stwierdzono brak protokołów z zebrań z rodzicami. 

 
d. dziennik pedagoga szkolnego – w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono braków 

merytorycznych. . Z zapisów wynika, że pedagog współpracował z instytucjami 

wspierającymi szkołę. Stwierdzono prawidłową realizację zadań pedagoga. 

 

e.   dziennik    biblioteki    szkolnej  - w okresie sprawozdawczym dziennik biblioteki 

szkolnej prowadzony był poprawnie merytorycznie. Stwierdzono prawidłową i systematyczną 

realizację zadań. 

 

g. zeszyty zajęć zgodnie z art. 42 KN  – w okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim pracowało 

46 nauczycieli, w różnym wymiarze godzin (nauczyciele pełnozatrudnieni oraz 

niepełnozatrudnieni). Zadania realizowane w ramach art. 42, ust. 2 ustawy KN, zostały 

przydzielone nauczycielom przez dyrektora szkoły zgodnie z aktualnym prawem oświatowym 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów i szkoły. W zdecydowanej mierze w/w. 

wykorzystywane były na kółka zainteresowań, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

sporadycznie wycieczki tematyczne. Po kontroli stwierdzono prawidłowa realizację zajęć. W 

przypadku 3 nauczycieli brak było programu i celów zajęć. 

 

h. dzienniki nauczania indywidualnego – prowadzone były poprawnie i w większości 

przypadków wpisy świadczyły o realizacji nauczania indywidualnego. W miesiącach X, I i II 

brakowało wpisów u 3 nauczycieli. Również 3 nauczycieli nie umieściło celów i programu. 

 

i.Dzienniki kół zainteresowań- stwierdzono prawidłową i systematyczną realizację zadań. 

 

 
Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2015/16 
 

1. Dokumentować systematycznie całą pracę nauczyciela. 
2. Przestrzegać procedur szkolnych. 
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3. Przed wypełnieniem dokumentacji przypomnieć akty prawne w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji tj., ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

 
 
4.3. Wyniki z obserwacji zajęć 
 
W roku szkolnym 2015/16 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami niezapowiedzianymi - miały 

charakter kontrolno-oceniający.  

W przypadku tych obserwacji  uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 

1. Przedstawianie uczniom celów lekcji w „języku uczniów”. 

2. Zgodność tematu z założonymi celami. 

3. Różnorodność technik i metod. 
4. Zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji. 

5. Bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, 
6. Ocenianie kształtujące, 
7. Punktualność uczniów i dyscyplinę uczniów podczas zajęć, a w szczególności 

podczas czynności organizacyjno-porządkowych. 
 

Obserwacje potwierdzają, że nauczyciele poprawnie konstruują jednostkę dydaktyczną, 

zachowując właściwe proporcje czasu na poszczególne ogniwa lekcji. Proces nauczania – 

uczenia się na obserwowanych zajęciach przebiegał płynnie. Przed przedstawieniem 

nowych treści nauczyciele określali stan uprzedniej wiedzy oraz systematycznie do niej 

nawiązywali. Nowy materiał był dzielony i przekazywany uczniom partiami; Treści nauczania 

były dostosowane pod względem ilościowym i jakościowym do możliwości intelektualnych i 

fizycznych uczniów. 

Wnioski: 

Podczas przeprowadzonych hospitacji nauczyciele nie przestrzegają punktualności 

rozpoczęcia lekcji co skutkuje w zaburzeniu czynności organizacyjnych oraz zachowania 

bezpieczeństwa uczniów. 

Nauczyciele z reguły aktywizują ciągle tych samych uczniów aby podnieść jakość swoich 

zajęć. 

 

Zalecenia: 

1. Przypominać uczniom zasady BHP. 
2. Różnicować i indywidualizować zadania podczas lekcji. 
3. Stosować metody aktywizujące, tak aby wszyscy uczniowie brali udział w lekcji. 
4. Zaczynać punktualnie zajęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom od 

początku do końca lekcji. 
5. Stosować ocenianie kształtujące. 
6. Sporządzać notatki do zeszytów najważniejszych elementów na lekcji. 
7. Zwracać uwagę na przygotowanie uczniów do lekcji. 
8. Stosować nowoczesne środki dydaktyczne. 

  
 

4.4. Wyniki  z kontroli przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania 
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    Przedmiotowe Systemy Oceniania z nauczanych przedmiotów są skorelowane z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Dotyczy to w szczególności: skali ocen, form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, systematyczności oceniania, zasad 

przeprowadzania pisemnych prac uczniowskich, częstotliwości oceniania, zasad uzyskiwania 

wyższej oceny, terminów poprawiania oceny niedostatecznej. 

  

  Nauczyciele w miesiącu wrześniu 2015 r. zapoznało uczniów i rodziców ze szczegółowymi 

zasadami oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, co potwierdzają wpisy w 

dziennikach lekcyjnych oraz teczkach wychowawcy.  Należy uznać, że informacje o 

wymaganiach edukacyjnych dotarły do rodziców. 

 

Stwierdzam, że kilku nauczycieli wystawiło oceny końcoworoczne o wiele za wcześnie. 

Termin wystawienia ocen był w połowie czerwca, a niektórzy nauczyciele wystawili oceny już 

2-3 czerwca. Niedopuszczalne jest, aby wystawić oceny, tym bardziej oceny niedostateczne 

tak wcześnie. Nauczyciel nie dał szansy poprawy.   

 

 

 
Zalecenia i rekomendacje na rok szkolny 2015/16 
 

 
1. Obowiązkowo stosować ocenianie kształtujące. 

 
2. Opracować zasady, formy i sposoby uzasadniania ocen, komunikowania ich uczniom 

i rodzicom. 
 

 

 

 

5. Monitoring procesów zachodzących w szkole  

 
5.1. Ocena organizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej                     
w roku szkolnym 2015/16 na podstawie wyników monitorowania, kontroli  i ewaluacji 

 
Dokumentowanie  przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przebiega zgodnie z 

procedurą organizowania pomocy p-p w szkole. Założono  rejestr uczniów, którym została 

przyznana pomoc pp. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązano nauczycieli do 

indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych jak i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, 

 

Dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu zewnętrznego (maturalny i zawodowy) do 

indywidualnych potrzeb dla uczennicy z orzeczeniem (kl. IVTG – Weronika Czekała).  
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Wychowawcy klas ITF/G i IK wraz z pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawczym 

stworzyli programy zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów naszej szkoły. 

 

W roku szkolnym 2015/16 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach 

zorganizowanych objętych było 14s% tj. 70 uczniów: 

L.p Rodzaj/ forma pomocy liczba uczniów 

technikum 

liczba uczniów ZSZ Liczba uczniów 

ogółem 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

j. polskiego 

3 14 17 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

matematyki 

4 12 16 

3.  zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z przedmiotów 

zawodowych  

.- 1 1 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

języka angielskiego 

2 3 5 

5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

języka niemieckiego 

1 - 1 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

chemii 

- 3 3 

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

biologii 

- 2 - 

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

historii 

- 1 1 

9. konsultacje z nauczycielem 

języka angielskiego            

2  2 

10. konsultacje z nauczycielem 

języka niemieckiego            

1 - 1 
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11. konsultacje z nauczycielem 

matematyki     

2 - 2 

12. porady i konsultacje z 

nauczycielami      

1 1 2 

13. porady i konsultacje z 

pedagogiem szkolnym dla 

ucznia 

- 6 6 

14. porady i konsultacje z 

nauczycielem języka polskiego 

8 - 8 

15. Zajęcia rewalidacyjne 1 1 2 

 Razem 25 45 70 

 

 

 

Rekomendacje w zakresie organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16 

 

1. Do 16 września należy zdiagnozować potrzeby uczniów słabych, zdolnych oraz tych, 
którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.  

2. W miarę możliwości zapewnić uczniom rozwój. 

3. W terminie do 16 września 2016 roku opracować załącznik  wymagania 
edukacyjne zawierającego indywidualne programy nauczanej edukacji.  

 

4. Indywidualizację nauczania traktować jako jedną z zasad nauczania. 

 

 

 

5.2. Ocena realizacji godzin wynikających z planów nauczania w roku szkolnym  

2015/16 
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Monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych prowadzone jest  

w dziennikach klasowych w tabelach przeznaczonych do comiesięcznego rejestrowania 

liczby odbytych zajęć z poszczególnych przedmiotów. Zestawień dokonuje się narastająco. 

 
Wnioski: 
 
Wskazane wyżej zestawienia potwierdzają, że liczba godzin zajęć dydaktycznych jest 
równa lub przewyższa liczbę godzin z poszczególnych edukacji  określoną w 
ramowych planach nauczania dla szkoły. 

 

 

 
 
 

 


