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I. WSTĘP 

 

 Podstawą do powstania "Programu poprawy efektywności kształcenia Szkoły Podstawowej  

nr 3" były analizy: 

 przeprowadzonych w tym roku szkolnym diagnoz, 

 badania wyników nauczania w wybranych klasach,  

oraz wnioski i rekomendacje z: 

 raportu z ewaluacji wewnętrznej,  

 pracy zespołów przedmiotowych, 

 prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 

Program jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia systemowych rozwiązań mających na celu 

podniesienie wyników kształcenia i bardziej efektywnej pracy wychowawczej, opartych o 

wprowadzaną reformę edukacji oraz o realizację starej i nowej podstawy programowej. 

 Niniejszy program ma służyć kształtowaniu właściwych postaw uczniów związanych  

z odpowiedzialnością za własne osiągnięcia, ma pomóc w wzmocnieniu mocnych i eliminacji 

słabych stron umiejętności uczniów. Stworzenie właściwych warunków i podjęcie określonych 

działań pomocowych da szansę na rozwój uczniów, czego wynikiem będzie poprawa efektów 

kształcenia, w tym zadowalające wyniki egzaminu ósmoklasisty i właściwe postawy społeczne. 

Analiza dokumentacji, wyników nauczania i wnioski z pracy zespołów przedmiotowych 

ukazały kilka powtarzających się obszarów, wymagających podjęcia działań w celu podniesienia 

efektów nauczania. Były to: 

 pamięć i koncentracja uczniów, 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 działania rachunkowe pamięciowe (mnożenie, dzielenie), 

 umiejętność poprawnego pisania, w tym znajomości ortografii, 

 zasób słownictwa w języku obcym, komunikacja językowa. 

Analiza działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego wskazała także na 

potrzebę ujęcia w programie działań w obszarze wychowania, mających na celu podniesienie 

efektywności w zakresie pracy wychowawców 
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II. CELE PROGRAMU 

 

CELE GŁÓWNE 

 Podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych. 

 Osiągnięcie przez uczniów zadowalających wyników egzaminu ósmoklasisty. 

 Wypracowanie skutecznych, systemowych metod i działań, niwelujących trudności  

w opanowaniu umiejętności kluczowych uczniów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Doskonalenie efektów procesu dydaktycznego. 

 Kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych (umiejętność uczenia się 

zapamiętywania, planowania, organizowania i oceniania własnych sposobów uczenia się, 

umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, umiejętność 

rozwiązywania problemów w sposób twórczy, umiejętność samodzielnego podejmowania 

decyzji). 

 Korelacja działań nauczycieli I i II etapu edukacyjnego oraz świetlicy. 

 Stosowanie metod, form i środków dydaktycznych nastawionych na samodzielność ucznia. 

 Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie skuteczności działań 

dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują 

dydaktyczne porażki. 

 Doskonalenie metod działania nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji, czynny udział  

w pracach zespołów przedmiotowych. 

 Systematyczne i konsekwentne wprowadzanie zmian w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

w celu poprawy wyników nauczania. 

 Kształcenie umiejętności prawidłowego komunikowania się w języku polskim i obcym, 

dbałość o czystość języka polskiego. 

 Współpraca z rodzicami, uświadomienie im potrzeby ścisłego współdziałania szkoły i domu 

w celu osiągnięcia lepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych. Informowanie 

o podejmowanych działaniach zmierzających do podniesienia efektów kształcenia. 

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 Systematyczne monitorowanie i analiza wyników nauczania, modyfikowanie metod i form 

pracy. 

 Indywidualizacja procesu nauczania. 
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 Motywowanie uczniów, poprzez realizację działań ułatwiających naukę i zapamiętywanie 

oraz sprawiających, że jest ona dla ucznia atrakcyjna. 

 Współdziałanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych, korelowanie działań. 

 Uświadamianie rodzicom i uczniom celowości podejmowanych działań dydaktycznych  

i wychowawczych. Systematyczne kierowanie informacji do rodziców o realizowanych 

zadaniach mających na celu podniesienie efektów kształcenia. Podkreślanie istotności 

współpracy ze szkołą w tym zakresie. 

 Zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

 

IV. PLAN DZIAŁAŃ  

zadanie Formy/metody 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji/uwagi 

CEL: KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD 

UCZENIA SIĘ, POPRAWY PAMIĘCI i KONCENTRACJI UCZNIÓW 

Podejmowanie tematyki 

dotyczącej stylów  

i sposobów uczenia się 

oraz nowoczesnych 

metod uczenia się w 

tym mnemotechnik, 

wykonywania notatek 

oraz koncentracji 

uwagi. 

Realizacja w ramach 

gddw, ćwiczenia dla 

uczniów, ujęcie tematyki  

w planach wychowawców 

klas 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok - 

szczególnie  

I półrocze 

 

Uwzględnić  

w planach 

wychowawców klas. 

 

 

Warsztaty dla uczniów 

dotyczącego metod  

i sposobów 

skutecznego uczenia 

się. 

Zajęcia ze specjalistami - 

praktyczne stosowanie 

metod, trening pamięci  

i koncentracji 

Psycholog, 

pedagog, 

specjaliści 

Do uzgodnienia 

Wdrażanie uczniów do 

wykonywania notatek  

w postaci map myśli, 

schematów, tabel 

stosowanie kolorów. 

Wskazywanie uczniom 

sposobów i metod 

efektywnego uczenia 

się, ułatwiających 

opanowanie wiedzy  

i zapamiętywanie 

wiadomości 

dotyczących 

poszczególnych 

przedmiotów. 

 

 

Właściwe notowanie, 

podpowiedzi i wskazówki 

nauczycieli jak zapamiętać 

trudne zagadnienia, wzory, 

daty itp., mające na celu 

ułatwienie uczniom 

przyswajanie wiedzy 

 

Nauczyciele - 

poszczególnych 

przedmiotów  

i świetlicy 

Cały rok 

 

 

 

Do uwzględnienia  

w planach wszystkich 

zespołów 
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Wymiana wiedzy  

i własnych 

doświadczeń na temat 

stosowanych przez 

nauczycieli sposobów 

zapamiętywania i 

uczenia się w ramach 

zespołów 

przedmiotowych. 

Wypracowanie 

wspólnych materiałów 

szkoleniowych. 

Szkolenia, warsztaty 

wewnątrzzespołowe, 

dzielenie się wiedzą 

 

 

Zespoły 

przedmiotowe 

 

Do uzgodnienia  

 

 

i uwzględnienia  

w planach wszystkich 

zespołów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie poziomu 

pamięci uczniów. 

Nauka na pamięć jednego 

dowolnego wiersza  

w miesiącu/na dwa 

miesiące (wybranego przez 

ucznia i rodzica), publiczna 

recytacja na forum klasy.  

I etap 

edukacyjny  

(I, II, III klasa) - 

współpraca  

z rodzicami  

 

Cały rok 

 

Do uwzględnienia  

w planie Zespołu 

Edukacji 

Wczesnoszkolnej 

Konkurs recytatorski np. 

"Recytacja moja pasja" 
lub o innej tematycznej 

nazwie. 

Uczniowie  

I etapu 

edukacyjnego 

we współpracy  

z nauczycielami 

świetlicy; 

możliwa też 

współpraca 

nauczycieli 

świetlicy i  

I etapu 

edukacyjnego. 

Do uzgodnienia  

 

Do uwzględnienia  

w planach zespołów  

Konkurs recytatorski 

związany ze 100-leciem 

odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Organizacja 

„Wieczoru patriotycznego” 

w formie poetycko-

muzycznej (spotkania 

kawiarniano-teatralnego), 

jako finału konkursu 

podczas, którego 

zaprezentują się laureaci 

ww. konkursu przed 

zaproszonymi przez nich 

rodzicami, dziadkami  

i przyjaciółmi - impreza 

środowiskowa.  

 

 

 

 

 

 

Zespół 

humanistyczny - 

poloniści 

 

Konkurs – wrzesień 

październik 

Finał – koniec 

października/początek 

listopada 

 

 

 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Językowego 

i Humanistycznego 
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Poprawa koncentracji 

uwagi uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o wyciszenie  

i dyscyplinę uczniów przed 

wejściem do sali  

i na początku lekcji 

(spójność działań 

wszystkich nauczycieli!) 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Wprowadzenie zasady 

picia wody tylko na 

początku  

i w środku lekcji. 

Dopuszczenie picia wody 

przez uczniów w 

dowolnym momencie tylko  

w szczególnych 

przypadkach zdrowotnych 

(kaszel, drapanie  

w gardle, czkawka), po 

akceptacji nauczyciela. 

Uczniowie  

i nauczyciele I  

i II etapu 

Cały rok 

 

Uwzględnienie przez 

wychowawców  

w programach 

adaptacyjnych  

i planach 

wychowawców klas 

i w planie Zespołu 

Wychowawczego. 

Stosowanie przez uczniów 

krótkich form koncentracji 

uwagi np. na początku 

lekcji, przed rozpoczęciem 

sprawdzianianu (np. do 

wyboru: leniwe ósemki, 

głębokie oddechy, 

rysowanie oburącz, 

ćwiczenie słoń, pozycja 

Cook’a, pozycja myśliciela 

itp.). 

Wychowawcy, 

Nauczyciele I  

i II etapu 

 

 

Cały rok 

Stosowanie gier logicznych 

i matematycznych (sudoku, 

scrabble, szachy, warcaby, 

łamigłówki matematyczno-

logiczne, puzzle, memory, 

żonglowanie, zagadki). 

Świetlica, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów  

np. w czasie 

zastępstw lub 

np. 

Koło Gier 

Logicznych – 

jako forma zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

 

Cały rok 

Większe wykorzystanie sali 

logopedycznej i pomocy  

w niej dostępnych  

w pracy z uczniami. 

 

 

 

 

Nauczyciele 

świetlicy, 

pedagog, 

psycholog 

Cały rok 

 

 

Uwzględnienie  

w planach pracy 
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CEL: POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI POPRAWNEGO PISANIA I CZYTANIA,  

W TYM ZE ZROZUMIENIEM 

Poprawa graficznej 

strony pisma. 

 

 

Wprowadzenie na lekcjach 

plastyki, techniki ćwiczeń  

z kaligrafii. 

Nauczyciele 

plastyki, techniki 

 

Do uzgodnieni,  

i uwzględnienia  

w planach pracy 

dydaktycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie 

znajomości poprawnej 

pisowni (ortografia). 

Umieszczenie w każdej 

pracowni przedmiotowej,  

w widocznym miejscu 

"słowników wyrazów 

trudnych" (w formie 

plakatu, arkusza szarego 

papieru lub innej) 

związanych z przedmiotem. 

Słowniki mogą być 

uzupełniane przez uczniów 

o trudne wyrazy na 

kolejnych lekcjach przez 

cały rok lub zmieniane  

np. po określonym dziale 

tematycznym. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 

Do uwzględnienia  

w planach pracy 

zespołów. 

Zapewnienie dostępności 

do słowników 

ortograficznych  

w pracowniach 

polonistycznych. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

poloniści 

Cały rok 

Tworzenie pomocy 

dydaktycznych 
związanych z trudnymi 

pojęciami, zagadnieniami z 

danego przedmiotu przez 

uczniów  

(np. w formie pracy 

długoterminowej, 

domowej, projektów 

edukacyjnych). 

Nauczyciele II 

etapu 

edukacyjnego 

Cały rok  

– wg potrzeb 

 

 

 

Uwzględnienie  

w planach pracy 

zespołów. 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności czytania  

ze zrozumieniem. 

Organizacja 

interdyscyplinarnego 

konkursu czytania ze 

zrozumieniem dla klas  

IV-VI i VII-VIII łączącego 

tekst, schematy, rysunki, 

mapy, wykresy, tabele  

z nauk matematyczno-

przyrodniczych. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

matematyczno-

przyrodniczych 

 

 

Do uzgodnienia  

i uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Przedmiotów 

Ścisłych. 

 

Zwracanie uwagi na 

poprawność odczytywania 

poleceń podczas 

wykonywania ćwiczeń, 

rozwiązywania zadań w 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 
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trakcie lekcji, w pracach 

domowych poprzez 

zastosowanie różnych 

sposobów zaznaczania 

odpowiedzi (weź  

w kółko, zakreśl, 

podkreśl, postaw kropkę, 

itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie 

czytelnictwa 

 

Organizacja "Szkolnego 

Dnia Książki" z okazji 

Międzynarodowego Dnia 

Książki. 

 

Bibliotekarz, 

poloniści 

ok. 23 kwietnia, do 

uzgodnienia  

i uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu 

Humanistycznego  

i Biblioteki. 

 

 

 

Kontynuacja akcji 

„Przerwa z książką”, 

włączanie uczniów klas 

starszych w akcję czytania 

młodszym kolegom. 

Nauczyciele  

I etapu 

edukacyjnego, 

współpraca 

zespołu ds. 

wolontariatu i 

biblioteki 

Cały rok 

 

Do uzgodnienia,  

I uwzględnienia  

w planach zespołu  

i koła 

 

Prace długoterminowe, 

projekty wykonywane  

w oparciu o zasoby 

biblioteki szkolnej, w tym  

o czasopisma popularno-

naukowe. 

 

Nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

 

 

Do uzgodnienia  

i określania  

w planach pracy 

zespołów. 

Monitorowanie -

bibliotekarz 

CEL: KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie 

znajomości tabliczki 

mnożenia, 

zapamiętywania  

i przekształcania 

wzorów, liczenia 

pamięciowego  

i pisemnego. 

Wizualizacja tabliczki 

mnożenia i/lub wzorów 

i/lub miary kątów  

w postaci naklejek na 

stopnie schodów, miary 

kątów przy drzwiach do 

pracowni matematycznych 

- wzmocnienie procesu 

uczenia się  

i zapamiętania przez 

oddziaływane bodźcami 

wzrokowymi. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

 

Wg możliwości 

Szkolne obchody "Dnia 

Tabliczki Mnożenia". 

Zaangażowanie uczniów 

starszych klas do 

sprawdzenia umiejętności 

uczniów klas młodszych. 

Szczegóły obchodów do 

Nauczyciele I 

etapu  

i matematycy 

 

Do uzgodnienia  

i uwzględnienia  

w planach pracy 

Zespołu Przedmiotów 

Ścisłych i Edukacji 

Wczesnoszkolnej 
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ustalenie przez zespoły 

nauczycielskie. 

Wspomaganie pracy 

matematyków, przez 

rozwiązywanie zadań 

rachunkowych w czasie 

chemii, fizyki bez 

używania kalkulatora oraz  

informatyki przez używanie 

odpowiednich aplikacji  

 

Nauczyciele 

chemii i fizyki, 

informatyki 

 

Cały rok 

 

 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Przedmiotów 

Ścisłych 

Eksponowanie wzorów  

i jednostek w pracowni 

fizyczno-chemicznej, 

sprawdzanie znajomości  

i umiejętności ich 

przekształcania.  

 

 

Nauczyciele 

fizyki i chemii 

Cały rok 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Przedmiotów 

Ścisłych 

 

CEL: KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 

Doskonalenie 

umiejętności 

wypowiadania się 

uczniów w języku 

ojczystym. 

Dbałość o czystość  

i poprawność języka 

ojczystego - zwracanie 

uwagi na stosowanie przez 

uczniów wulgaryzmów 

(konsekwentne 

odnotowywanie pisemnych 

uwag w dzienniku), 

udzielanie przez uczniów 

odpowiedzi całym 

zdaniem, a nie jednym 

słowem.  

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

Do uwzględnienia w 

planie Zespołu 

Wychowawczego  

i planach 

adaptacyjnych 

wychowawców. 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

wypowiadania się 

uczniów w języku 

obcym, niwelowanie 

bariery językowej  

i niechęci do 

wypowiedzi ustnych. 

Komunikowanie się  

w czasie lekcji z uczniami 

w języku obcym 

(ograniczenie stosowania 

na nich języka polskiego). 

Nauczyciele 

języków obcych 

 

Cały rok 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Językowego 

(j. obce) 

Stwarzanie sytuacji 

dialogowych - scenki 

sytuacyjne, do 

obowiązkowego zaliczenia 

pod koniec roku szkolnego 

z puli opracowanej w ciągu 

roku. 

Nauczyciele 

języka obcego na 

II etapie 

edukacyjnym 

II półrocze 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy przez 

Zespół Językowy (j. 

obce) 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie zasobu 

Organizacja lekcji 

interdyscyplinarnych  

np. języka angielskiego  

i innych przedmiotów. 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego  

i innych 

przedmiotów  

 

Do uzgodnienia między-

zespołowo  

i uwzględnienia  

w planach Zespołów 

Przedmiotów Ścisłych, 

Humanistycznego  

i Językowego. 
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słownictwa 

obcojęzycznego. 

Wizualne oznaczenie 

napisami w językach 

obcych przedmiotów 

codziennego użytku, 

otaczających uczniów  

w pracowniach  

i w świetlicy - lepsze 

zapamiętywanie poprzez 

bodźce wzrokowe. 

 

Nauczyciele  

j. obcych, innych 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy 

Cały rok 

 

Do uwzględnienia  

w planach pracy 

Zespołu Języków 

Obcych, świetlicy. 

 

 

CEL: PRZYGOTOWNIE UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

Uświadomienie 

uczniów na temat 

znaczenia  

i formy egzaminu. 

Zapoznanie uczniów  

z formą egzaminu i typem 

zadań egzaminacyjnych, 

czasem trwania 

poszczególnych części. 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych  

i wychowawcy 

Wrzesień 

 

Do uwzględnienia  

w planach pracy 

wychowawców  

i zespołów 

przedmiotowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenia 

wiadomości  

z przedmiotów objętych 

egzaminem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace domowe w formie 

kart powtórzeniowych, do 

samodzielnego rozwiązania 

przez uczniów w domu  

(np. raz/dwa razy  

w miesiącu). Ocenianie ich 

wykonania i rozwiązania  

w różny sposób np. przez 

kartkówki, odpowiedzi 

ustne, wybiórcze 

sprawdzanie wypełnionych 

kart.  

Nauczyciele  

j. polskiego,  

j. obcych  

i matematyki 

 

Wrzesień-kwiecień 

 

 

Do uwzględnienia  

w planach pracy 

Zespołów 

Humanistycznego, 

Przedmiotów 

Ścisłych, Języków 

Obcych. 

 

Stworzenie możliwości 

dodatkowej pracy w czasie 

zajęć pozalekcyjnych - 

porad i konsultacji, Kół 

Przedmiotowych 

przygotowujących uczniów 

do egzaminu – zapewnienie 

oferty takich zajęć dla klas 

VIII. 

Nauczyciele  

j. polskiego, 

matematyki,  

j. obcego 

Wrzesień- kwiecień 

 

 

 

Do uwzględnienia  

w planach pracy 

zespołów. 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozumienia ze słuchu  

w języku obcym jako 

elementu 

przygotowującego do 

egzaminu z j. obcego. 

Stosowanie ćwiczeń 

słuchowych w połączeniu  

z tekstem pisanym. 

Nauczyciele 

języka obcego 

Cały rok 

 

Do uwzględnienia  

w planie pracy 

Zespołu Językowym 

(dot. j. obcych) 

 

 

 

 

Przeprowadzenie 

trzech/czterech egzaminów 

próbnych z zastosowaniem 

arkuszy zadań 

 

Nauczyciele  

j. polskiego,  

j. obcego, 

I egzamin - wrzesień  

(II połowa) 

II - listopad  

(II połowa) 
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Opracowanie systemu 

egzaminów próbnych. 

egzaminacyjnych zgodnych 

z poziomem realizacji 

materiału i stosowanym  

w arkuszach CKE typem 

zadań, w systemie 

trzydniowym. 

matematyki, 

wicedyrektor 

 

 

III – styczeń – (II 

połowa) 

III - marzec  

(I połowa) - próba 

generalna, zgodnie  

z zasadami egzaminu 

ogólnopolskiego 

Opracowanie analizy  

wyników egzaminów 

próbnych wraz  

z wnioskami  

i rekomendacjami do 

dalszej pracy, prezentacja 

podczas zebrania rady 

pedagogicznej . 

Porównanie zbiorcze trzech 

egzaminów próbnych - 

ocena efektywności 

przygotowań. 

 

 

Nauczyciele  

j. polskiego,  

j. obcego, 

matematyki 

 

 

Po każdym  

z egzaminów 

próbnych 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec/kwiecień 

CEL: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRACY WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGA  

I PSYCHOLOGA 

Określenie potrzeb  

i możliwości 

wychowanków  

w oddziałach. 

Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb wychowawczych 

uczniów w oddziale, 

wysunięcie wniosków do 

dalszej pracy; określenie 

słabych i mocnych stron 

oddziałów i uwzględnienie 

ich w planach 

wychowawców klas. 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

wrzesień, czerwiec 

i wg potrzeb 

Przekazanie informacji 

rodzicom o wynikach 

diagnoz potrzeb  

i możliwości uczniów  

w czasie zebrań z 

rodzicami i nauczycielom 

podczas zebrań 

oddziałowych lub Zespołu 

Wychowawczego. 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Zebrania z rodzicami  

 

Podniesienie 

efektywności pracy 

wychowawczej 

Określenie zakresu 

obowiązków i zadań 

członków samorządu 

klasowego (trójki klasowej) 

 

 

Wychowawcy 

Wrzesień – 

dokumentacja – 

podpisany przez 

uczniów zakres 

obowiązków w teczce 

wychowawcy 

Planowanie  

i podejmowanie 

właściwych  

i systematycznych działań 

wychowawczych, 

ukierunkowanych na ucznia 

 

 

 

Wychowawcy 

Cały rok 

 

(dokumentacja  

w teczce 

wychowawcy) 
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oraz monitorowanie ich 

wdrażania i realizacji. 

 

Organizowanie zebrań 

zespołów oddziałowych  

w celu wspólnego 

poszukiwania skutecznych 

metod postępowania, 

ustalenia planu rozwiązania 

problemów i poprawy 

sytuacji wychowawczej. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

uczący w danym 

oddziale 

Cały rok 

(protokoły w teczce 

wychowawców) 

Monitorowanie  

i ewaluacja planów 

wychowawców, 

modyfikacja zgodnie  

z potrzebami 

wychowawczymi. 

 

 

Wychowawcy 

Cały rok 

(dokumentacja  

w teczkach 

wychowawców) 

Spotkania i rozmowy 

indywidualne z uczniami, 

których zachowania  

i postawy wskazują na 

potrzebę wsparcia  

i empatii w stosunku do 

takiego ucznia oraz   

podjęcie próby pomocy  

i  rozwiązania jego 

problemu. 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Cały rok 

Motywowanie uczniów do 

właściwych postaw 

uczniowskich poprzez 

nadanie Złotej Tarczy 

Absolwenta i Srebrnej 

Tarczy Ucznia.  

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

 

(opracowanie 

regulaminu 

przyznania Tarczy– 

Samorząd Uczniowski  

i Rzecznik Praw 

Ucznia. 

 

 

Efektywna i spójna 

współpraca 

wychowawców  

z nauczycielami  

i rodzicami w zakresie 

działań 

wychowawczych 

Systematyczne  

i konsekwentne działania 

wszystkich nauczycieli – 

spójność ustalonych 

działań. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Aktywizowanie rodziców 

danego oddziału do 

wspólnego ustalania  

i poszukiwania działań 

mających na celu poprawę 

sytuacji w oddziale; 

uwzględnianie pomysłów  

i propozycji rodziców  

(nie tylko przekazanie 

rodzicom informacji na 

temat sytuacji). 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 
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Podnoszenie 

kompetencji nauczycieli 

w zakresie pracy  

z uczniem z ADHD  

i z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu. 

 

 

Szkolenie rady 

pedagogicznej 

 

 

Dyrektor, rada 

pedagogiczna 

Do uzgodnienia 

 

 

 

VI. EWALUACJA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

 Analiza dokumentacji szkolnej. 

 Realizacja kalendarza akcji i uroczystości szkolnych wg harmonogramu. 

 Dokumentacja fotograficzna, promowanie podejmowanych działań na stronie internetowej 

szkoły. 

 Obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 Stopień zaangażowania uczniów. 

 Badania ankietowe 

 Wyniki konkursów, sprawdzianów, egzaminów. 

 

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 

Uczeń:  

 jest świadomy wymagań i oczekiwań nauczycieli wobec niego, ale również świadomy 

możliwości wsparcia i empatii ze strony wychowawcy i nauczycieli w razie konieczności, 

 podejmuje próby stosowania nowoczesnych metod uczenia się i zapamiętywania, 

 jest zmotywowany do osiągania lepszych wyników w nauce, ma pozytywne podejście do 

nauki, jest zaangażowany w działania podejmowane w szkole, 

 potrafi dokonać samooceny w nauce, 

 dostrzega użyteczność wiedzy nabytej w szkole w życiu codziennym, 

 otrzymuje pełną informację o uzyskanych przez siebie wynikach nauczania i działaniach jakie 

musi podjąć, by osiągnąć sukces w dalszej nauce, 

 prawidłowo zachowuje się w miejscach publicznych, 

 posiada podstawowe umiejętności społeczne umożliwiające pozytywne funkcjonowanie  

w szkole, 

 ma poczucie przynależności do swojej „małej szkolnej ojczyzny”, przy jednoczesnym 

poczuciu tożsamości narodowej, 
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Program poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 na rok szkolny 

2018/2019 został opracowany przez zespół nauczycieli, przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany 

przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Przyjęty do realizacji na rok 

szkolny 2018/19 Uchwałą  nr....................... Rady Pedagogicznej z dnia ...........................roku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej    ………………………….. 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców     …………………………. 

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego   …………………………. 


