SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA
SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2016/2017
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W roku szkolnym 2016/2017 ewaluacji poddane zostały następujące
wymagania:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i normy społeczne.
Wymaganie 6 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich
indywidualną sytuację.
Analiza przeprowadzonych w szkole działań spełniających powyższe wymagania
pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:
Należy:
1. Modernizować i poszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowując ją
do aktualnych potrzeb uczniów, w szczególności zajęć z uczniem
mającym trudności w uczeniu się.
2. W większym zakresie prowadzić indywidualne rozmowy nauczycieli z
uczniami na temat tego, czego i w jaki sposób powinni się uczyć, jakich
technik uczenia się użyć, jak zaplanować indywidualny proces uczenia
się.
3. Silniej wzmacniać ucznia w procesie uczenia się.
4. Wprowadzić

takie

formy

przedstawienia

uczniom

celów

lekcji

i

stawianych przed nimi oczekiwań, aby uczniowie byli ich świadomi.
5. Intensywniej pracować nad relacjami uczeń-nauczyciel, aby uczniowie
czuli wsparcie grona pedagogicznego w trudnych sytuacjach.

6. Utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych
uczniów, aby w sposób efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie
procesu dydaktyczno – wychowawczego.
7. Nadal ukierunkowywać działania nauczycieli na indywidualne podejście
do każdego ucznia.

W

ramach

nadzoru

dyrektora

szkoły

przeprowadzone

zostały

kontrole

i

monitoringi :


terminowej i rytmicznej realizacji podstawy programowej.



bezpieczeństwa uczniów w szkole ,



metod pracy z uczniem, oceniania ucznia zdolnego, motywacji uczniów do
pracy na lekcji,



zajęć wychowawczych i zapobiegawczych pedagoga, psychologa i
wychowawców,



celowości zajęć pozalekcyjnych oraz frekwencji uczniów,



prowadzenia dokumentacji szkolnej i wychowawcy klasy,



rytmicznego oceniania osiągniętego przez uczniów poziomu wiedzy.

Dokonano ich poprzez obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności
wynikających z działalności statutowej szkoły, a także analizę dokumentacji.
Wnioski: podstawa programowa realizowana jest rytmicznie, dokumentacja
prowadzona jest na bieżąco, uchybienia zdarzają się incydentalnie, nie wszyscy
nauczyciele pamiętają o wymogu rytmiczności oceniania, zajęcia dodatkowe
nauczycieli, mimo zniesienia wymogu obowiązkowej realizacji zajęć w ramach
art.42 KN,

zaplanowano zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,

czego dowodzi frekwencja na zajęciach, wielu nauczycieli wykorzystuje ciekawe
metody pracy z uczniem, co wzmacnia motywację do nauki
Nauczyciele doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych
/2 osoby/ oraz uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego./
Wspomaganiu nauczycieli służyło
zagrożeń płynących z Internetu.
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Rady Pedagogicznej

dotyczące

II INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zajęcia edukacyjne odbywały się w 12 oddziałach, do których uczęszczało 259
uczniów,
W szkole zatrudnionych było 32 nauczycieli /w tym 2 na urlopie wychowawczym i
2 na urlopie dla poratowania zdrowia/.
Dydaktyka i wychowanie
Wyniki klasyfikacji rocznej wskazują, że proces dydaktyczny prowadzony był
właściwie. Znacznie zmniejszyła się ilość ocen niedostatecznych, a zwiększyła
ilość uczniów wyróżnionych, ze średnią 4.75 i powyżej. Średnia szkoły to 3, 76.
Znalazło to również odzwierciedlenie w licznych sukcesach uczniów na szczeblu
miejskim i wojewódzkim, m. in. w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym /II i
III

miejsce/,

Miejskim

Konkursie

Geograficzno-Turystycznym,

Turnieju

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Gimnazjadzie Technicznej.
Nasza młodzież zajęła także I miejsce w IV edycji Parlamentu Młodzieży.
Wielu uczniów wymagało

pomocy pedagogiczno-psychologicznej i codziennego

wsparcia nauczycieli. Problemy tych uczniów wielokrotnie powodują, że proces
lekcyjny

jest

zaburzony,

a

nauczanie

mniej

efektywne.

Aby

zapobiec

negatywnym zjawiskom w kilku przypadkach uczniowie sprawiający problemy
zostali przeniesieni do innych klas i objęci różnymi formami terapii.

Działalność organów i organizacji szkolnych
Biblioteka
Pracę biblioteki należy ocenić jako wyróżniającą. Jest ona swoistym centrum
kulturalnym szkoły, organizując wystawy, konkursy, imprezy szkolne, a także
wyjazdy do kina i teatru.
Zakończony

został

proces

komputeryzacji

sponsorów na zakup nowych książek.

biblioteki,

bibliotekarz

pozyskał

Samorząd Szkolny
Cieszy fakt, że rozwija się w placówce samorządność. Młodzież coraz chętniej
włącza się w życie szkoły, inicjując różne jej działania. Zorganizowane zostały
dwie imprezy szkolne: z okazji Walentynek i Dnia Kobiet, które zostały wysoko
ocenione przez młodzież i nauczycieli, a także konkurs z okazji Dnia Dziecka
„Znam swoje prawa”.
SKKT
Organizacja

działała

bardzo

prężnie.

Dzięki

ogromnemu

zaangażowaniu

opiekunów odbyły się liczne, także popołudniowe i sobotnie wyjazdy na rajdy
oraz

ciekawe

imprezy

organizowane

na

terenie

miasta.

Na

szczególne

wyróżnienie zasługuje kontynuowany wzorem poprzednich lat cykl szkolnych
spotkań podróżniczych.
Szkolny Klub Ekologiczny przygotował ciekawe imprezy promujące zdrowy styl
życia i postawy proekologiczne.
Promocja
Celem działań promocyjnych było pozyskanie uczniów do nowej, powstającej w
miejsce gimnazjum, szkoły podstawowej. Powstały listy do Rodziców, ulotki,
zorganizowane było zebranie informacyjne.
Nauczyciele biblioteki i świetlicy aktywnie współpracowali z przedszkolami.
Działania promocyjne prowadzone były również w Internecie – na stronie
internetowej szkoły oraz na Facebooku.
Promocji szkoły służyła także akcja „Cała Polska biega z mapą”.
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1. Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i ich
osiągnięcia:

Nazwa konkursu
Miniolimpiada w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł

Miejsce
II miejsce

Miejski Turniej Gry w Badmintona

I, III miejsce

VIII Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół

wyróżnienie

VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Szkoła fachu 2017
Międzygimnazjalny Konkurs wiedzy o Savoir vivre
Miejski Konkurs Turystyczno- Geograficzny „Atrakcje turystyczne świata.
Ameryka Pn i Pd „
„Poznajemy ojcowiznę”
Miejski konkurs "W zdrowym ciele zdrowy duch”
Turniej piłki siatkowej
Turniej Gry w Badmintona
Współzawodnictwo sportowe
gimnazjów Dąbrowy Górniczej

Kangur Matematyczny
Konkurs OKO KULTURY 2017 Miejski konkurs Plastyczny „Mistrza
pędzla Dąbrowy Górniczej”
Regionalny Konkurs Plastyczny „Spotkania z martwą naturą”
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
VIII Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół, w ramach akcji
GRAJ I POMAGAJ,konkurs plastyczny
V edycja Gimnazjady Technicznej „Technika nie taka trudna jak myślisz”

III miejsce
IV miejsce
II miejsce
I miejsce
III miejsce

I miejsce miejski
I miejsce wojew.
III miejsce
II miejsce
I miejsce miejski
II miejsce wojew.
VI m.chłopcy
VIII m.dziewcz.
VI m. powiat
I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
III,IV,VI miejsce

2. Ważne uroczystości i imprezy szkolne:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – 01.09.2016
Akcja „Sprzątanie Świata 2016” – 17.09.2015
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.10.2016
Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona ze ślubowaniem
klas pierwszych – 09.11.2015
5. Szkolne Jasełka– 22.12.2016
6. 15.02.2017 r. – przedstawienie walentynkowe „Miłość na przestrzeni wieków”
7. 01.03.2017 r. – inscenizacja z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych
1.
2.
3.
4.

Baza materialna
Kontynuowane są działania zmierzające do doposażenia szkoły w sprzęt
umożliwiający pełne wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej
dla celów dydaktycznych i administracyjnych. Kolejne pracownie wzbogaciły się o
rzutniki i rolety, zakupiono nowe komputery, do użytku nauczycieli i uczniów jest
też 30 tabletów.

Bezpieczeństwo
Poziom bezpieczeństwa w szkole, zarówno w protokołach pokontrolnych, jak i w
opinii uczniów można uznać za zadowalający. Prawidłowo prowadzone działania
wychowawcze

doprowadziły

do

niemal

całkowitej

eliminacji

przypadków

uzależnień wśród młodzieży.

Inne aspekty pracy szkoły
Uczniowie i nauczyciele z powodzeniem uczestniczą w realizacji zadań i projektów
o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Są to m.in.


Z

Babcią

na

fejsie

–

kontynuacja

projektu,

którego

celem

jest

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych



Dwa programy edukacji filmowej „Kino-Szkoła” oraz „Kino na temat”
Szkoła Promująca Zdrowie – po raz drugi szkoła otrzymała Krajowy
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie



Unicef



Akcje o charakterze charytatywnym:


Różnorodna pomoc hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu



Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt



Góra Grosza i inne

Po raz kolejny odbył się tak popularny wśród młodzieży „Wieczór z filmem” oraz
będąca wizytówką naszej szkoły cykliczna impreza środowiskowa „Rozpoczęcie
Sezonu Rowerowego”.
Na wyróżnienie zasługuje także przygotowanie uroczystości o charakterze
patriotycznym poświęconej Żołnierzom Wyklętym, która została zaprezentowana
podczas miejskiej imprezy „Przekażmy młodzieży”.
Udało się zorganizować dla uczniów aż trzy kilkudniowe wycieczki, których
niewątpliwym

efektem

/prócz

aspektu

turystyczno-krajoznawczego/

była

integracja młodzieży.
Dokonano oceny pracy : U. Pacha, M. Gaj, D. Szafranska.
NAGRODA PREZYDENTA: M. Bargieł, A. Grądal.
NAGRODA DYREKTORA: A. Szyszkowska, M. Gaj, J. Widera- Moskal, D.
Szafrańska, M. Prusakowska, M. Cąkala,

Wnioski
1. Poprawić dyscyplinę pracy / rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
powierzonych zadań, efektywne dyżury/, a szczególnie dyscyplinę na lekcji.
2. Rytmicznie oceniać uczniów.
3. W większym stopniu korzystać z doskonalenia zawodowego, co może wpłynąć
na lepszą jakość kształcenia.
4. Wykazywać większą konsekwencję w oddziaływaniach wychowawczych.

MAŁGORZATA BARNOWSKA – dyrektor szkoły.

