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 Zespół to szkoła podstawowa i gimnazjum, 24 oddziały, w tym 15 

integracyjnych 

 272 uczniów szkoły podstawowej i 192 gimnazjum 

 75 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi 

 szkoła posiada liczne certyfikaty i tytuły 

 jesteśmy wyposażeni w nowoczesne technologie komunikacyjne 

i informacyjne 

 wdrażamy po kilkanaście innowacji w każdym roku szkolnym,  

w tym projekty unijne 

 nasi uczniowie to laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 

 osiągamy średnie wyniki na egzaminach zewnętrznych 

 



Zmiana polegała na wdrożeniu: 

oceniania kształtującego: 
• podawanie celu lekcji w języku ucznia 

• formułowanie do każdej lekcji wymagań edukacyjnych 

• zadawanie pytań kluczowych 

• stosowanie komentarza nauczycielskiego do pracy ucznia 

• wdrażanie uczniów do samooceny i oceny koleżeńskiej 

 technik motywujących i angażujących uczniów 





Szkoła posiadała zasoby związane z ocenianiem kształtującym 
 



ewaluacja w zakresie oceniania oraz efektywności procesu nauczania – 
uczenia się 

doskonalenie nauczycieli w zakresie oceniania 
kształtującego 

wdrażanie elementów oceniania 
kształtującego na zajęciach 
edukacyjnych oraz stosowanie technik 
motywujących i angażujących uczniów 

monitorowanie 
działań 

Zaplanowano 4 etapy realizacji zadania 

W całym planie znalazło się również miejsce dla rodziców 



Etap Co było efektywne?/Co się udało? 

I Profil szkoły – potwierdził, iż organizacja procesu lekcyjnego jest 
słabszą stroną szkoły 
Ewaluacja wewnętrzna w obszarze Ocenianie – potwierdziła, iż 
nauczyciele formułują wymagania, ale nie wykorzystują ich w 
motywowaniu uczniów 

II Działania w ramach WDN, w tym zastosowanie platformy zdalnego 
nauczania  
Szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez zewnętrzne firmy 

III Wdrożenie wszystkich elementów oceniania kształtującego 
początkowo w klasach IV i I gimnazjum 
Zastosowanie technik motywujących i angażujących uczniów 

IV Obserwacje lekcji, obserwacja działań nauczycieli, ankiety skierowane 
do rodziców i uczniów, analiza bieżących wyników nauczania, analiza 
wyników egzaminów zewnętrznych 
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1) Odnajduję stale na nowo pasję do tego co robię 

2) Ciągle poszukuję nowych rozwiązań dotyczących 

organizacji procesu nauczania 

3) Ciekawe przykłady stosuję na własnych lekcjach  

4) Doskonalę  umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej  

i wykorzystywania jej do własnego rozwoju 

5) Nauczyłam się cierpliwości i uczę tego innych 

 



6) Ze zmiany uczyniłam element koncepcji pracy szkoły 

7) Ocenianie kształtujące stało się częścią wizji szkoły 

8) Nowe zasady, nawyki, formy pracy zostały sformalizowane  

i stały się częścią szkolnych procedur 

9) Wiele działań warto wprowadzić do szkolnych planów jako 

przykłady dobrych praktyk 

10) Istotne zdaje się być dostrzeganie potencjału innych osób  

i włączanie ich do grupy liderów „trzymających zmianę” 
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