
PROGRAM MIERZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

W ZAKRESIE EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I MATEMATYCZNEJ  

NA LATA 2017-2020  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W RECZU 

 

 

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Celem głównym zaplanowanych w Programie na lata 2017-2020 działań jest poprawienie 

efektywności kształcenia  w szkole w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej na lata 2017-

2020. Program obejmuje zakres działań dotyczących podniesienia efektywności kształcenia 

matematyki i przedmiotów przyrodniczych w klasach I-III oraz w klasach VII – VIII Szkoły 

Podstawowej. 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

Szkoła osiągnie główny cel Programu w wyniku wielopłaszczyznowych działań. Zostaną w 

nie zaangażowani dyrektor, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki,  wychowawcy, pedagog, rodzice i uczniowie. Wszystkie 

podejmowane działania będą ukierunkowane na świadome działania nauczycieli, rodziców i 

uczniów, a także będą wpływały na sukcesy dydaktyczne i w założeniu będą dążyły do 

zminimalizowania dydaktycznych porażek. Działania ujęte w programie będą systematycznie 

śledzone i analizowane; zostaną wyciągnięte wnioski z efektów pracy, a w miarę potrzeb 

dokonywane będą zmiany w pracy dydaktycznej w celu poprawy wyników nauczania. 

Ważnym aspektem działań będzie położenie nacisku na korelację międzyprzedmiotową oraz 

korelację między programem nauczania a realizacją podstawy programowej. 

Program obejmuje zadania, które każdy adresat będzie realizował, wskazuje formy i 

sposoby realizacji tych zadań a także przybliżony termin ich realizacji. 

Poniżej przedstawiono realizowane już oraz zaplanowane działania zmierzające do 

poprawy efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i 

matematycznej. 



DZIAŁANIA NAUCZYCIELI 

L.p. Działanie Odpowiedzialni Sposób realizacji Termin realizacji 

1 Analiza programów 

nauczania pod kątem 

realizacji podstawy 

programowej 

Wszyscy 

nauczyciele 

Analiza 

programów 

nauczania i treści 

podręczników 

dopuszczonych do 

użytku. Złożenie 

wniosku do 

dyrektora ws. 

zatwierdzenia 

programu 

nauczania 

Czerwiec – 

sierpień  

2 Dostosowanie rozkładów 

materiału nauczania do 

treści wynikających z 

podstawy programowej 

oraz do możliwości i 

zainteresowań uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Opracowanie 

rozkładów 

materiału i ich 

złożenie w 

sekretariacie 

szkoły.  

Do 30 września  

3 Rozpoznanie potrzeb i 

możliwości uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Przeprowadzenie 

diagnozy na 

wejściu i na 

zakończenie roku 

szkolnego, analiza 

diagnozy, 

opracowanie 

mocnych i słabych 

stron, 

opracowanie 

wniosków i 

rekomendacji do 

Do 30 września  

– diagnoza 

poczatkowa 

Do 15 czerwca – 

diagnoza 

końcowa 



dalszej pracy. 

Wdrożenie 

wniosków. 

4 Sformułowanie 

dostosowań dla uczniów z 

opiniami i orzeczeniami 

PPP 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

Analiza i 

sformułowanie 

oraz wdrożenie 

zaleceń 

wynikających z 

opinii i orzeczeń 

PPP 

Do 15 września  

5 Opracowanie założeń 

Programu 

Dyrektor Sformułowanie 

założeń 

niniejszego 

Programu  w 

postaci 

dokumentu. 

Wydanie 

Zarządzenia ws. 

powołania 

Zespołu ds. 

mierzenia jakości 

kształcenia. 

Opublikowanie 

dokumentu 

Do 27 

października 

2017 r. 

5 Zapoznanie się z 

założeniami Programu 

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

Zapoznanie się z 

celem głównym, 

celami 

szczegółowymi 

oraz 

harmonogramem 

Programu 

Do 15 listopada 

2017 r. 



pedagog 

6 Dokonanie analizy 

stosowanych metod pod 

kątem dążenia do 

optymalizacji procesu 

dydaktycznego 

Nauczyciele 

objęci 

programem 

(j.w.) 

Stosowanie 

elementów 

oceniania 

kształtującego, 

formułowanie 

celów lekcji, 

stosowanie 

czasowników 

operacyjnych w 

treści tematów 

lekcji, stosowanie 

informacji 

zwrotnej; 

stosowanie 

metody 

projektowej, 

uwzględnianie 

treści 

skorelowanych z 

innymi 

przedmiotami (w 

ramach pracy 

zespołów 

przedmiotowych) 

Na bieżąco 

7 Organizacja zajęć 

konsultacyjnych dla 

uczniów 

j.w. Opracowanie 

terminu i treści 

zajęć 

pozalekcyjnych 

pod kątem pracy z 

uczniem słabszym 

Na bieżąco 



(w oparciu o Plan 

zajęć 

pozalekcyjnych 

dostępny na 

stronie 

internetowej 

szkoły oraz 

tablicach ogłoszeń) 

8 Zapoznanie z Zasadami 

Wewnątrzszkolnego 

Oceniania 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Opracowanie 

ZWO, podjęcie 

Uchwały ws. ZWO, 

zapoznanie i 

stosowanie 

założeń ZWO w 

bieżącej pracy. 

Ewaluacja ZWO. 

Na bieżąco 

9 Organizacja wsparcia 

dydaktycznego w ramach 

godzin wychowawczych 

j.w. W klasach I-III 

przeznaczenie 1 

godziny do 

dyspozycji d-ra/m-

c na realizację 

zajęć z zakresu 

edukacji 

przyrodniczej i 

matematycznej; w 

klasach VII-VIII 1 

godziny 

wychowawczej/m-

c na realizację 

treści 

matematycznych i 

Na bieżąco 



przyrodniczych (po 

uzgodnieniu z 

wychowawcami) 

10 Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 

Wszyscy 

nauczyciele 

Szkolenie w 

zakresie 

kontynuowania 

stosowania 

oceniania 

kształtującego (I 

etap szkoleń 

przeprowadzono w 

kwietniu 2017 r.), 

a także w zakresie 

treści 

matematyczno-

przyrodniczych 

(Jak aktywnie 

kształtować 

kulturę 

matematyczną 

ucznia?, 

Matematyka 

interaktywna – gry 

i zabawy dla 

najmłodszych), 

Rozwiń skrzydła – 

wolontariat 

szkolny, lokalny i 

międzynarodowy, 

Jak sobie radzić z 

trudnymi i 

Na bieżąco oraz 

zgodnie z 

ustalonymi 

terminami 



prowokacyjnymi 

zachowaniami 

uczniów? Przemoc 

w rodzinie – 

szkolenia dla 

uczniów, 

nauczycieli i 

rodziców 

prowadzone przez 

Annę Marię 

Wesołowską 

(11.01.2018). 

Stosowanie tablic 

interaktywnych i 

projektorów 

multimedialnych 

zakupionych w 

ramach programu 

Aktywna Tablica. 

11 Monitorowanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele, 

zespół ds. jakości 

kształcenia 

Wdrożenie 

wniosków z 

diagnoz na 

wejściu, 

systematyczna 

analiza wyników 

uzyskanych przez 

uczniów po 1 

części półrocza, na 

półrocze w 2 części 

drugiego półrocza 

oraz po 

Na bieżąco, w 

terminach 

wynikających z 

organizacji pracy 

szkoły 



zakończeniu zajęć; 

przeprowadzenie 

sprawdzianów 

próbnych; oferta 

zajęć 

konsultacyjnych 

podczas ferii 

zimowych. 

Sporządzenie 

sprawozdania 

półrocznego i 

rocznego 

12 Różnicowanie stopnia 

trudności 

zespół ds. jakości 

kształcenia 

Opracowanie 

sprawdzianów i 

prac klasowych w 

oparciu o 

zróżnicowane 

stopnie trudności 

zadań 

Na bieżąco 

13 Organizacja konkursów 

przedmiotowych dla 

uczniów słabszych 

j.w. Opracowanie i 

wdrożenie 

konkursów 

szkolnych dla 

uczniów słabszych 

(w oparciu o 

opracowany 

regulamin)  

1 raz w półroczu 

14 Realizacja działań 

wychowawczych 

Wychowawcy 

klas I-III oraz VII i 

VIII 

Omówienie na 

spotkaniach z  

rodzicami 

czynników 

W terminach 

określonych w 

organizacji pracy 

szkoły. 



mających wpływ 

na osiągnięcia 

uczniów 

(frekwencja, 

systematyczna 

praca dziecka, 

środowisko 

dziecka, warunki 

indywidualne, 

motywacja 

dziecka, 

zaangażowanie 

rodziców). 

Organizacja 

indywidualnych 

spotkań 

wychowawców z 

rodzicami – 

przedstawienie 

mocnych i słabych 

stron dziecka. 

Systematyczna 

kontrola 

uczęszczania 

uczniów na zajęcia 

(dzienniki lekcyjne, 

stały kontakt z 

rodzicem) 

Na bieżąco 

15 Opracowanie systemu 

zastępstw uwzględniający 

potrzeby szkoły w zakresie 

Wicedyrektor, 

nauczyciele 

W miarę 

możliwości 

przeznaczenie 

Na bieżąco i w 

miarę potrzeb 



edukacji matematyczno-

przyrodniczej 

dodatkowych 

godzin na doraźne 

zastępstwa dla 

nauczycieli 

matematyki i 

przedmiotów 

przyrodniczych 

16 Konkursy przedmiotowe 

organizowane przez ZKO 

Nauczyciele 

przedmiotów 

matematycznych 

i przyrodniczych 

Prowadzenie 

systematycznych 

zajęć 

konsultacyjnych 

dla uczniów, 

którzy 

zakwalifikują się o 

kolejnych etapów 

konkursów 

przedmiotowych 

(co najmniej 1 raz 

w tygodniu) 

Uwzględniając 

harmonogram 

konkursów 

przedmiotowych 

17 Konsultacje przedmiotowe j.w. W oparciu o 

diagnozę potrzeb 

uczniów 

realizowanie zajęć 

konsultacyjnych z 

przedmiotów 

przyrodniczych i 

matematyki 

Zgodnie z 

planem zajęć 

pozalekcyjnych 

18 Pomoc koleżeńska j.w. Samorząd 

Uczniowski i 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Realizowanie zajęć 

dla uczniów 

mających 

trudności w nauce 

W miarę 

potrzeb, po 

zdiagnozowaniu 

uczniów 



przez SU i SKW w 

ramach projektu 

„pomocna dłoń” 

(co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

19 System nagród i wyróżnień 

oraz pochwał dla uczniów 

w konkursach 

Wszyscy 

nauczyciele 

Ustalono 

terminarz 

nagradzania 

uczniów na forum 

szkoły podczas 

apeli: listopad, 

styczeń, maj, 

czerwiec 

Wg terminarza 

20 Poprawa frekwencji na 

zajęciach edukacyjnych 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

zajęć 

świetlicowych 

Systematyczna 

kontrola 

uczęszczania 

uczniów na 

zajęcia, 

organizowanie 

indywidualnych 

spotkań z 

rodzicami, 

wykorzystanie 

pobytu na 

świetlicy  na 

naukę 

Systematycznie 

 

 

 

 



DZIAŁANIA RODZICÓW 

 

 Działania rodziców zostaną omówione podczas spotkań z wychowawcami oraz podczas 

spotkania zespołu ds. mierzenia jakości kształcenia, o którym mowa wyżej oraz dyrektora szkoły z 

radą rodziców. 

Proponowane działania: 

1. Zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem o 

problemach w nauce; 

2. Zadbanie o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego dziecka; 

3. Systematyczna kontrola osiągnięć dziecka; 

4. Warsztatowe spotkania dla rodziców i ich dzieci; 

5. Korzystanie z oferty szkoły podczas spotkań z wychowawcami i nauczycielami; 

6. Angażowanie się rodziców wraz z dziećmi w organizację uroczystości szkolnych i klasowych 

oraz inicjowanie takich wydarzeń; 

7. Stałe reagowanie na uwagi zamieszczane przez nauczycieli w zeszytach uczniów oraz w 

dziennikach lekcyjnych; 

8. Współdziałanie ze szkoła w aspekcie spraw organizacyjnych, bezpieczeństwa i 

wychowawczych. 

 

DZIAŁANIA UCZNIÓW 

 

 Działania uczniów zostaną omówione podczas spotkania zespołu ds. mierzenia jakości 

kształcenia oraz dyrektor szkoły z samorządem uczniowskim oraz kołem wolontariatu. 

Proponowane działania: 

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów słabszych; 

2. Dokonywanie samooceny w ramach zajęć projektowych i innych; 

3. Punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne; 

4. W porozumieniu z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i matematyki nadrabianie 

zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach w ramach zajęć konsultacyjnych; 

5. Uczenie się przez dzieci organizacji czasu wolnego, pozalekcyjnego, systematycznej pracy; 



6. Korzystanie z możliwości zgłaszania swoich propozycji dotyczących ich oczekiwań czy pracy 

szkoły; 

7. Zgłaszanie nieprawidłowości w życiu szkoły; 

8. Aktywne włączanie się w działalność szkoły. 

 

 

 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROGRAMU: 

 

1. Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych w Szkole Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego; 

2. Zmniejszenie się liczby uczniów z niskimi wynikami, a zwiększenie liczby uczniów z wynikami 

wysokimi; 

3. Dostrzeżenie użyteczności w życiu codziennym wiedzy nabytej w szkole; 

4. Świadome przystąpienie do egzaminów zewnętrznych. 

 

Opracowanie 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły 


