SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjum uczęszczało 232 uczniów , którzy zostali
promowani zgodnie z protokołem komisji dydaktycznej do klasy programowo wyższej.
Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w
następujących obszarach :

Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 dotyczyła następujących
wymagań:
Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną
sytuację.

Dobre strony pracy szkoły

Słabe strony pracy szkoły

1.Szkoła podejmuje różnorodne działania 1.Położyć jeszcze większy nacisk na działania
ukierunkowane na indywidualny rozwój każdego antydyskryminacyjne obejmujące wszystkich
ucznia, uwzględniając jego sytuację, specyfikę i uczniów gimnazjum.
potrzeby społeczności lokalnej.
2.Przypomnieć rodzicom, że głównym źródłem
2.Różnorodna oferta zajęć rozwijających informacji
o
normach
społecznych
obowiązujących w naszym społeczeństwie
zainteresowania oraz uzdolnienia uczniów.
powinno być środowisko rodzinne ucznia.
3.Nauczyciele diagnozują sposoby uczenia się
uczniów, ich sytuację społeczną, zalecenia i 3.Zmobilizować uczniów do systematycznego
opinie pedagoga, opinie z poradni PPP, sugestie uczestniczenia w zajęciach rozwijających
uzdolnienia i zainteresowania, wprowadzić
rodziców dotyczące ucznia.
nowe, w których uczniowie chętniej braliby
udział.
4.Wzmocnić motywację uczniów, do pełnego
wykorzystania swoich możliwości.

Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Mocne strony

Słabe strony

1. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w 1. Nie wszyscy nauczyciele angażują się w prace
zespołów przedmiotowych, pomimo iż jest to
organizacji i analizie procesów edukacyjnych.
podstawowy zespół, do którego każdy jest
2. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnych
przydzielony.
zespołach.
2. Nie wszyscy członkowie w równym stopniu
3. Zmiany dotyczące przebiegu procesów angażują się w pracę zespołów zadaniowych.
edukacyjnych następują w wyniku wspólnych
ustaleń między nauczycielami.

Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji..
Mocne strony

Słabe strony

1.Współpraca z wieloma instytucjami lokalnymi.

1.Niewystarczające upowszechnianie informacji
o życiu szkoły, podejmowanych działaniach i
osiągnięciach uczniów oraz imprezach szkolnych.

2. Uczniowie uczestniczą z sukcesami w wielu
konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
3.Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych.
4.Zaangażowanie uczniów i nauczycieli biorących
udział w różnorodnych przedsięwzięciach i
akcjach charytatywnych.
5.Atrakcyjna strona internetowa szkoły. Zawiera
informacje o wszelkich osiągnięciach uczniów, o
różnych formach. podejmowanych działań oraz
treść dokumentów szkolnych.

2.Część uczniów nie odczuwa wsparcia ze strony
nauczycieli.
3. Zbyt mała wiedza uczniów o losach
absolwentów. Szkoła niewystarczająco
wykorzystuje wiedzę o losach absolwentów do
promowania wartości edukacji.
4.Oferta zajęć pozalekcyjnych niewystarczająco
dostosowana do potrzeb uczniów.

REKOMENDACJE
1. Należy pracować nad kształtowaniem motywacji wewnętrznej uczniów i budowaniem
rozumienia wagi uczenia się dla rozwijania umiejętności i zainteresowań,
a w następstwie, dobrego wyboru dalszej drogi życiowej.
2. Przedstawić uczniom szerszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zgodną z ich potrzebami
i zainteresowaniami.

3. W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie rozszerzyć współpracę
z instytucjami lokalnymi.
4. Dbać o właściwą prezentację szkoły w środowisku lokalnym.
5. Na zebraniach rodziców przedstawiać działania szkoły, zachęcać do przeglądania strony
internetowej szkoły.
6. Należy zwiększyć zaangażowanie niektórych nauczycieli w pracę zespołów, gdyż nie wszyscy
w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy szkoły.
7. Należy kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem dalszej poprawy efektywności
pracy szkoły.

8. Utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, aby
w sposób efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie procesu dydaktyczno –
wychowawczego.
9. Utrzymać różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się
na osiąganie sukcesu szkolnego i motywuje uczniów do działania.
10. Zintensyfikować działania wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami
edukacyjnymi, monitorować ich udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych.
11. Podjąć działania wskazujące rodzicom pozytywny wpływ zajęć pozalekcyjnych na
rozwój zainteresowań uczniów.
12. Dokonać modyfikacji działań, aby w przyszłości przyczyniły się do zwiększenia
skuteczności w obszarze wywiązywania się ucznia z podjętych zadań.

II – OBSERWACJE , HOSPITACJE I KONTROLE.
Przeprowadzono :
- 128 kontroli realizacji podstawy programowej,
- 15 kontroli dyżurów nauczycielskich ,
- 3 kontroli zajęć wychowania fizycznego,
- 4 kontrole BHP
- doraźne kontrole zajęć lekcyjnych pod kątem BHP,
- kontrole kart wycieczek szkolnych,
- kontrole działań wychowawczych zapobiegawczych prowadzonych przez pedagoga ,
psychologa i wychowawców wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
- 30 hospitacji lekcji zgodnie z planem nauczania.
III. WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI:
- szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN – 2 szkolenia,
- szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego – metody
aktywizujące w procesie uczenia, etyka nauczyciela

- szkolenie przepisy przeciwpożarowe w szkole.
1. Sprawozdanie z działalności szkoły: Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych i ich osiągnięcia:

Nazwa konkursu
Miejski konkurs recytatorski „Młodzi wobec niepodległości”
Turniej tenisa stołowego (miejski)

Miejsce
wyróżnienie
III miejsce

VII Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół

wyróżnienie

V Zagłębiowski konkurs na regionalną ozdobę świąteczną i zagłębiowską szopkę
bożonarodzeniową

I miejsce
wyróżnienie

V Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Indywidualne Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Biegu na Orientację

III, IV miejsce
I , II, III miejsce

XII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

2 miejsce

Miejski konkurs : Animacja poklatkowa „Spacer po Dąbrowie Górniczej”

1 miejsce
3 miejsce

Konkurs regionalny: Grafika trójwymiarowa
„Gimnazjalna szkoła fachu 2016r”

Konkurs plastyczny, ogólnopolski: „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie”

2 miejsce
1 miejsce (w
mieście)
udział

„NIE/Bezpieczeństwo w sieci”

1 miejsce (w
mieście)

„Szkolne wypadki-przypadki”

1 miejsce (w
mieście)

Konkurs wiedzy o savoir vivre

2 miejsce (w
mieście)

Ogólnopolski konkurs plastyczny „STOP DOPALACZOM”

udział

Międzynarodowy konkurs: Kangur Matematyczny”

udział

V Zagłębiowski Konkurs na regionalną szopkę i ozdobę świąteczną

1 miejsce (w
mieście)

wyróżnienie
Konkurs Wiedzy o Dąbrowie Górniczej „Dębowa Gra o Dąbrowie”

3 miejsce ( w
mieście)

Konkurs „Moja zakładka do książki”

3 miejsce (w
mieście)

Konkurs KONTECH o tytuł Mistrza Techniki Dąbrowy Górniczej

5 miejsce (w
mieście)

Konkurs wiedzy pożarniczej i ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom
Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 2016

udział
2 miejsce w
mieście drużynowo
2 miejsce w
mieście
indywidualnie

IV edycja Gimnazjady Technicznej „Technika nie taka trudna jak myślisz”

4 miejsce w
mieście

„Travel with English”

wyróżnienie
(w mieście)

„I ty możesz zostać Poliglotą”- konkurs wojewódzki

wyróżnienie

„W adidasach na Oktoberfest”

wyróżnienie
(w mieście)

„XIV konkurs wiedzy z Języka Niemieckiego”

wyróżnienie
(w mieście)

Miejski konkurs interdyscyplinarny
Miejski konkurs „Przyroda w Dąbrowie Górniczej”
Karykatura postaci literackich

4 miejsce
udział
2 miejsce (w
mieście)
3 wyróżnienia

„Dąbrowska planszówka”

1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

IV edycja Gry Miejskiej

2 miejsce
1 miejsce (w
mieście)

Ogólnopolski Konkurs Młodzieżowy Poznajemy Ojcowiznę

VII Sławkowskie marsze na orientację

udział

Fotograficzny Konkurs Wojewódzki „Krajobraz i przyroda województwa śląskiego”

udział
udział

Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej

2 wyróżnienia
( w mieście)

Mój pomysł na zakładkę do książki

wyróżnienie (w
mieście)

Ogólnopolski : 150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

udział

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezdroża fantazji” – I edycja pt. „W świecie baśni”

udział

Wojewódzki Konkurs
komputerowej

udział

Informatyczno-Humanistyczny

na

plakat

w

grafice

Konkurs fotograficzny VII Przeglądu Twórczości uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

udział

I Regionalny Konkurs Fotograficzny Zagłębie Bliskie Sercu pod patronatem
Prezydenta Miasta Sosnowca

udział

XV Wojewódzki Konkurs Biblijny
udział
-etap szkolny
XV Wojewódzki Konkurs Biblijny

1 miejsce

-etap rejonowy

2 miejsce
3 miejsce

VII Diecezjalny Konkurs Literacki i Fotograficzny „Błogosławieni Miłosierni albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”

udział

-etap szkolny
IX Diecezjalny Konkurs Wiedzy – Wielkie Osobowości Kościoła „Św. Maksymilian
Maria Kolbe Apostoł Niepokalanej, Pośredniczki Łask i Męczennik Oświęcimia”

udział

- etap miejski
II Diecezjalny Konkurs „Śladami Patronów Diecezji Sosnowieckiej”

udział

- etap szkolny
Regionalny Konkurs „Łamigłówki Ewangeliczne”

udział

W trosce o nasze bezpieczeństwo

udział

Zawody sportowe:

Gimnazjada - rywalizacja międzyszkolna Szkolnego Związku Sportowego

Lp. Dyscyplina

Miejsce

Miejsce

Dziewczęta

Chłopcy

1.

Sztafetowe biegi
przełajowe

DG – IV miejsce

2

Piłka ręczna

-

DG - udział

3.

Piłka siatkowa

DG - udział

DG - II miejsce

4.

Piłka siatkowa
plażowa

DG - udział

DG – II miejsce

5.

Piłka nożna

-

DG- udział

DG – V
miejsce

DG– III miejsce
6.

Tenis stołowy

Badminton

DG - udział

DG. – IV

DG. – I
Region – II m.

7.

Wojew.- IV m.
DG. – I
Bieg na orientację Region – I m.
8.
Wojew.- VIII m.

9.

Szachy

DG- IV miejsce

DG. – I
Region – I m.
Wojew.- IX m

DG – VI miejsce

10.

Drużynowe
zawody LA

DG – IV miejsce

DG – IV miejsce

Zawody Szkolne
1. XVI Jesienny Bieg Przełajowy Gimnazjum nr 9 – 29.09.2015r. - udział 25 uczniów
2. XIV Szkolne Zawody w Biegu na Orientację – 13.05.2016r. - udział 24 uczniów

2. Ważne uroczystości i imprezy szkolne:

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – 01.09.2015
2. Akcja „Sprzątanie Świata 2015” – 17.09.2015
3. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.10.2015
4. Apel z okazji Dnia Papieskiego – 23.10.2015
5. Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona ze ślubowaniem
klas pierwszych – 09.11.2015
6. Szkolne Jasełka– 21.12.2015
7. Noc Filmowa – 12.02.2016
8. Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 9 – 11.03.2016
9. Apel z Okazji Świąt Wielkanocnych – 21.03.2016
10. Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego – 22.04.2016
11. Apel z okazji Dnia Ziemi – 27.04.2016
12. IV Gimnazjalny Piknik Rodzinny – 03.06.2016
13. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

3. Ciekawe inicjatywy podjęte przez nauczycieli:












Debata kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia i przedstawicieli klas I do Samorządu
Uczniowskiego
Warsztaty „Odlewy gipsowe”
Warsztaty „Jesienne bukiety z darów natury”
Warsztaty „Ozdoby z masy solnej”
Warsztaty karnetów okolicznościowych
Warsztaty „Dekoracje bożonarodzeniowe”
Warsztaty „Jesienna kalkografia”
Warsztaty „Bombki metodą decoupage”
Warsztaty „Filcowe serduszka”
Warsztaty „Zdobienie szkła różnymi metodami”
Warsztaty kulinarne „Szkoła na widelcu”






















 Prelekcja „Odpowiedzialność karna nieletnich”
 Warsztaty kartek okolicznościowych
Udział w Dąbrowskim Kiermaszu Świątecznym
Akcja "Miska dla schroniska"
Udział w WOŚP
Zbiórka surowców wtórnych (baterie, korki, naczynia plastikowe)
Wycieczki rowerowe i piesze
Wyjazdy propagujące poznanie regionu, zabytkowych miast i miejsc
Wieczór wróżb andrzejkowych
Akcja „Podziel się podręcznikiem”
Akcja „Randka w ciemno z książką”
Akcja ”Podaruj książkę bibliotece”
Udział w akcji „Narodowe Czytanie”
Akcja „Szlachetna Paczka”
Organizacja dyskoteki z okazji święta Halloween
Wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych do Smolenia
Akcja Maskotka dla Malucha
Akcja Kartka dla chorego
Udział w programie „POMOST”
Organizacja cyklu spotkań podróżniczych w szkole
Udział w akcji „Sprzątanie świata”
Udział w Sesji Młodzieżowej z okazji Święta Drzewa pod hasłem „Drzewa to życie, chrońmy
je”

4. Przystąpienie do realizacji projektów, udział w programach unijnych i innych:













Udział w projektach „Kino Szkoła” i "Kino na temat"
Udział w projekcie językowym eTwinning
Udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w Muzeum Miejskim Sztygarka, PKZ, MBP w
Dąbrowie Górniczej
Udział w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”
Realizacja projektów autorskich
Udział w projekcie językowym AIESEC
Udział w projekcie EURONET 50/50
Udział w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym –projekt „Z Babcią na Fejsie”
Udział w projekcie UNICEF-u " Dzieci Mali idą do szkoły ".
Realizacja projektu „Dobre Srebrne Uczynki”- współpraca ze Stowarzyszeniem Społeczeństwa
Wiedzy
Udział w projekcie czytelniczym CEO "PoczytajMy"

5. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli społecznie:








Szkolny Klub Ekologiczny – opiekun: Marianna Cąkała, Agnieszka Grądal
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, opiekunowie: Marta Prusakowska, Agnieszka
Grądal, Urszula Pacha, Joanna Kubiczek
Wolontariat szkolny „Lubię pomagać”- Beata Wolas, Magdalena Jastrzębska-Lis
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce
Zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę dla uczniów zdolnych
Koło Sympatyków Honorowych Dawców Krwi- Joanna Maruszyj
Projekty edukacyjne - koordynator Elżbieta Płonka

6. Organizacja różnego szczebla konkursów, przeglądów, zawodów:

KONKURSY MIEJSKIE

 Miejski konkurs ekologiczno-przyrodniczy –„ Mój przyjaciel- zwierzak”
 Miejski konkurs plastyczno-techniczny „Dekoracyjna dwustronna zawieszka promująca
zdrowe odżywianie”.

KONKURSY SZKOLNE















XVI Jesienny Bieg Przełajowy Gimnazjum nr 9
Konkurs na stroik świąteczny
Konkurs plastyczny „STOP dopalaczom”
Mikołajkowy konkurs językowy
Konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”
Konkurs plastyczny „Jesienne parasolki”
Konkurs „Odkrywamy szkolne talenty”
Konkurs na „Stroik bożonarodzeniowy”
Konkurs plastyczny „Stop dopalaczom”
Szkolny Turniej Szachowy
Konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”
Szkolny konkurs plastyczno-informatyczny „Podróże z książką”
Konkurs plastyczny „Zimą malowane”



XIV Szkolne Zawody w Biegu na Orientację

7. Inne, warte promocji przedsięwzięcia:































Współpraca z Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu w ramach projektu „ Lubię
pomagać” i „Pola nadziei”
Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu
Współpraca z UNICEF
Współpraca z Muzeum Miejskim SZTYGARKA
Współpraca z Fundacją DSU i SSW- Stowarzyszeniem Społeczeństwa Wiedzy
Współpraca z Fundacją „Arka” – Dzień Dobrych Uczynków
Współpraca z Fundacją „Bo warto” z Warszawy
Współpraca z Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu w ramach projektów „ Lubię
pomagać” i „Pola nadziei”
Udział w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”, uzyskanie krajowego certyfikatu
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej
Współpraca z Klubem „Gaja”
Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu
Współpraca z Fundacją Ekologiczną „Silesia”
XII Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego
Udział w cyklu spotkań z podróżnikami w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie
Górniczej
Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Mikołowie
Współpraca z Nadleśnictwem Siewierz
Współpraca z Międzynarodową Organizacją Studencką AISEC, warsztaty szkolne
Impreza szkolna „Noc z Filmem”
Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych w Smoleniu
Udział w projekcie „Żyj smacznie i zdrowo” – Gimnazjum nr 9 jest ambasadorem tego
projektu
Współpraca z firmami STENA i REBA sa. zajmującymi się utylizacją
Współpraca z parafią „Św. Marii Magdaleny” i parafią „Pod wezwaniem Ducha Świętego”
w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie z przedstawicielem Policji, nadkomisarz Joanną Czechowską, prelekcja:
„Uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Cyberprzemoc.”
Udział w programie „Profilaktyka a Ty”
Zajęcia profilaktyczne: „Dopalacze – nie, dziękuję.”
Udział uczniów w prelekcji: „Wszystko co powinieneś wiedzieć o terroryzmie, a boisz się
zapytać”, prowadzenie dr Paulina Polko
Realizacja projektu dla jednej z klas: „Ryzyko pod kontrolą”
Prelekcja dla uczniów: „Krok po kroku” (uzależnienia, AIDS), prowadzenie Krzysztof Lesz –
terapeuta uzależnień
Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej – projekt
zawodoznawczy






Udział w miejskich obchodach Dnia Ziemi
Udział w akcji „Szlachetna Paczka”
Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych
IV Gimnazjalny Piknik Rodzinny

Oceniając pracę nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 , wszyscy nauczyciele złożyli karty
samokontroli, dokonano 6 ocen pracy.
NAGRODA PREZYDENTA: wnioski dla 3 nauczycieli.
NAGRODA DYREKTORA: 10 nauczycieli.

WNIOSKI DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
1. Intensywniej pracować nad relacjami nauczyciel – uczeń , aby uczniowie czuli
wsparcie grona pedagogicznego w trudnych sytuacjach.
2. Zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów.
3. Pracować nad motywowaniem uczniów do nauki.
4. Objąć szczególną uwagą uczniów uzdolnionych , aby praca z nimi dała efekty w
postaci sukcesów w konkursach przedmiotowych.
5. Uwzględnić w planie lekcji , konieczność zaplanowania zajęć pozalekcyjnych.
6. Nadal zachęcać rodziców do współpracy , do rozwiązywania problemów z
dzieckiem we współpracy z pedagogiem szkolnym , wychowawcą, nauczycielami
uczącymi i dyrekcją szkoły.
7. Nadal ukierunkowywać działania nauczycieli na indywidualne podejście do
każdego ucznia.
8. Dostrzegać i wzmacniać indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów.
9. Budować wśród uczniów postawy sprzyjające nauce i dalszemu rozwojowi .
położyć większy nacisk na działania antydyskryminacyjne obejmujące cała
społeczność szkolną.

10. Zachęcać rodziców do współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo
pedagogiczne ( zajęcia profilaktyczne dla uczniów , spotkania z rodzicami
połączone z pedagogizacją.)
11.Rozszerzyć i rozwijać pracę nauczycieli na środkach multimedialnych.

12. Zobowiązać nauczycieli do rzetelnego przestrzegania przepisów aktualnego prawa
oświatowego.
13. Wprowadzić eksperymenty i innowacje w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
14. Dokonać odpowiedniego doboru szkoleń do potrzeb placówki.
15. Ujednolicić i zaktualizować przepisy prawa na placówce- statut gimnazjum.
16. Kształtować w uczniach postawy patriotyczne,
17. Wprowadzić praktyczne lekcje historii oparte na współpracy z innymi jednostkami np.
przedszkola.

