
 
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 
 

 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, a także 
kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz /Dz. U. Nr 89 z dnia 29 kwietnia 
2004 r./ 
 
 
 

Zarządzenie Nr 33 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2004 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji i trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego przez pracowników Kuratorium Oświaty w województwie 
dolnośląskim. 
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OBSZARY, STANDARDY, WSKAŹNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE. 

 
I. KONCEPCJA SZKOŁY. 
 

Lp OBSZARY 
PRACY 
SZKOŁY 

STANDARDY 
 
 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA 
STANDARDÓW 
 

ZASTOSOWANIE 
PROCEDURY 

NARZĘDZIA 
BADAWCZE 

1. ZARZĄDZA 
NIE 
STRATEGI 
CZNE. 

Szkoła posiada określone i 
akceptowane przez 
nauczycieli, uczniów i 
rodziców cele i kierunki 
działania. 

Opracowanie pięcioletniego 
programu rozwoju szkoły. 
 
Opracowanie rocznego programu 
rozwoju szkoły. 
 
Upowszechnienie opracowanych 
dokumentów. 
 
Włączenie nauczycieli, rodziców 
i uczniów do realizacji zadań 
szkoły. 

Badania potrzeb i oczekiwań 
wszystkich podmiotów 
społeczności szkolnej. 

Analiza dokumentów 
np. wychowawców klas,  
wywiady, ankiety, 
przegląd bazy 
materialnej.  
 
Arkusze diagnostyczne. 

2. WEWNĄ 
TRZSZKO-
LNY SYSTEM 
ZAPEWNIA 
NIA 
JAKOŚCI. 

Prowadzony w szkole system 
nadzoru pedagogicznego 
zapewnia ciągły rozwój i 
doskonalenie jakości jej pracy 
oraz zmierza do zaspokojenia 
potrzeb uczniów, rodziców i 
nauczycieli.  
Dyrektor organizuje 
wewnętrzne mierzenie jakości 
pracy szkoły. 

Sporządzanie planu nadzoru 
pedagogicznego na bieżący rok 
szkolny. 
- Zapoznanie rady 

pedagogicznej z 
problematyką nadzoru i 
mierzenia jakości. 

- Prowadzenie badań wyników 
nauczania. 

- Opracowanie rocznego 
raportu o wynikach 
wewnętrznego mierzenia 

Określenie zakresu zadań osób 
sprawujących nadzór 
pedagogiczny. 
 
Ustalenie składu zespołów 
przedmiotowych i 
międzyprzedmiotowych – 
przydział funkcji i zadań 
poszczególnym członkom 
zespołów. 
 
Przeprowadzenie posiedzeń rady 

Ankiety dla nauczycieli, 
arkusze hospitacyjne, 
dokumentacja zespołów 
przedmiotowych.  
 
 
 
 
 
 
Protokoły posiedzeń 
rady pedagogicznej.  
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jakości. pedagogicznej – akceptacja 
przyjętego w szkole systemu 
zapewniania jakości i zasad 
sprawowanego nadzoru. 

 
Upowszechnienie i analiza 
wyników mierzenia jakości , 
ustalanie kierunków koniecznych 
zmian. 

Roczne raporty.   

3. PROMO 
CJA SZKOŁY.

Szkoła dba o kształtowanie 
pozytywnego wizerunku w 
środowisku oraz 
upowszechnia swoje 
osiągnięcia. Rozpoznaje 
oczekiwania edukacyjne i 
stosownie do nich kształtuje 
swoją ofertę edukacyjną. 
Szkoła potrafi pozyskać 
sojuszników wspierających jej 
działalność. Nauczyciele, 
uczniowie i rodzice podejmują 
działania służące pożytkowi 
lokalnej społeczności. 

Badanie zainteresowania 
uczniów i ich rodziców ofertą 
edukacyjną szkoły. 
- Prezentacja aktualnej oferty 

edukacyjnej oraz osiągnięć 
szkoły. 

- Pozyskiwanie poparcia w 
środowisku lokalnym dla 
działań podejmowanych 
przez szkołę. 

- Organizacja imprez 
promujących ofertę 
edukacyjną oraz 
prezentowanie szkoły. 

Współpraca z instytucjami: 
- prezentacja osiągnięć w 

środowisku (Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej, PZU) 

- Poszukiwanie źródeł 
sponsoringu i innych form 
wsparcia dla działań szkoły. 

- Podjęcie współpracy ze 
szkołami z Unii. 

 
 

 
- Współpraca z Policją. 

Imprezy z udziałem 
„Komisarza Lwa”. 

Artykuły w lokalnej 
prasie: Brama, 
Euroregion Glacensis. 
Folder wydany z okazji 
XXX-lecia szkoły. 
Podziękowanie za 
sponsoring na łamach 
prasy.  
Zaproszenie sponsorów 
na koncerty i 
uroczystości w szkole. 

 
II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA. 
 

1. NAUCZYCIE 
LE 
ROZWÓJ 
ZAWODOWY. 

Nauczyciele zapewniają 
wysoki poziom pracy 
dydaktycznej , 
wychowawczej, opiekuńczej 
oraz wykonywanych zadań 

Prowadzenie polityki kadrowej 
odpowiadającej potrzebom 
szkoły. 

 
 

Rozeznanie potrzeb kadrowych. 
Zatrudnienie zgodnie z 
kwalifikacjami. 
 
 

Rejestr ofert 
kandydatów na 
nauczycieli. 
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organizacyjnych. 
 
Prowadzone innowacje 
pedagogiczne dają 
nauczycielom szansę 
samorealizacji. 
Ustalone są kryteria oceny 
jakości pracy nauczycieli. 
 
 

 
 

Sposób przyznawania nagród i 
dodatków motywacyjnych jest 
nauczycielom znany i przez 
nich akceptowany. 
 
Przydział czynności 
nauczycieli uwzględnia 
określone przepisami prawa 
normy pracy, zaś tygodniowy 
rozkład zajęć jest 
dostosowany do potrzeb 
uczniów, również 
nauczycielom. 

 
 

Przestrzeganie przepisów i 
standardów dotyczących 
wymagań kwalifikacyjnych oraz 
prawa pracy, w szczególności 
zasad awansu zawodowego 
nauczycieli. 
 
Prowadzenie polityki kadrowej 
przez dyrektora szkoły zgodnie z 
planami realizowanymi 
działaniami szkoły i kierunkami 
jej rozwoju. 
 
Stosowanie akceptowanego 
systemu motywacyjnego 
 
Racjonalne planowanie 
tygodniowych obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć 
edukacyjnych.  
 

Umożliwianie nauczycielom 
zdobywania kolejnych stopni 
awansu zawodowego. 
Należyte wykorzystywanie 
kwalifikacji i doświadczeń 
zawodowych nauczycieli 
(WDN). 
Kierowanie na szkolenia 
metodyczne, studia 
podyplomowe i inne formy 
dokształcania. 
Aktualizacja  zasad przyznawania 
nagród i dodatków 
motywacyjnych. 
Przestrzeganie ustalonego przez 
organ prowadzący, 
harmonogramu i wytycznych do 
opracowania arkusza 
organizacyjnego  szkoły. 
Uwzględnianie wniosków 
podjętych z zespołach 
przedmiotowych nauczycieli. 
 
 
 

  
Dokumentacja staży 
nauczycieli. 
Plan nadzoru 
pedagogicznego 
Plan hospitacji. 
Protokoły posiedzeń 
rady pedagogicznej. 
Plan doskonalenia kadr. 
 
 
Arkusz pracy i 
obserwacji własnej. 
Sprawozdanie z 
zespołów przedmioto-
wych i 
międzyprzedmiotowych. 

2. WARUNKI 
DZIAŁALNO 
ŚCI SZKOŁY 

Szkoła dysponuje obiektami, 
pomieszczeniami i 
wyposażeniem odpowiednim 
do właściwego przebiegu 
procesu kształcenia, 
wychowania i opieki. 
 

Przekształcenie biblioteki 
szkolnej w nowoczesne centrum 
informacji multimedialnej. 
 
Szkoła unowocześnia sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe. 
 

Uzupełnianie księgozbioru i 
zbiorów kaset oraz dysków. 
 
Praca w zespołach 
przedmiotowych nauczycieli 
skierowana na poznawanie 
nowych technik audiowizualnych 

Ankiety dla nauczycieli, 
arkusze diagnostyczne. 
 
Protokoły posiedzeń 
zespołów                           
przedmiotowych. 
 

 4 



Obiekty, pomieszczenia i 
wyposażenie szkoły 
zapewniają warunki do 
realizacji zadań statutowych i 
możliwości osiągania 
wysokiej jakości pracy. 

Szkoła czyni starania, aby jej 
wyposażenie było nowoczesne, a 
warunki nauki atrakcyjne.  
 
Wielkość, wyposażenie i stan 
poszczególnych pomieszczeń 
odpowiadają ich wyposażeniu i 
funkcji. 

i wdrażanie nowych programów 
użytkowych. 
 
Systematyczna wymiana 
stolików i krzesełek 
uczniowskich. 
 
Okresowe przeglądy 
pomieszczeń i ich wyposażenia 
pod kątem ich dostosowania do 
wymogów programowych. 

 
 
 
 
 
Księgi inwentarzowe. 

3. ZDROWIE, 
HIGIENA I 
BEZPIECZEŃ 
STWO PRACY. 

Zapewnione są bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy 
oraz nauki. 
 
Prowadzona jest profilaktyka 
zdrowotna. Szkoła dba o 
ochronę zdrowia i edukację 
zdrowotną uczniów. 

Obiekty i wyposażenie szkoły 
spełniają wymogi BHP. 
 
Zapewnione są higieniczne i 
bezpieczne warunki związane z 
przeprowadzaniem zajęć i 
pobytem w szkole wszystkich 
podmiotów procesu 
edukacyjnego. 
 
 
Dyrektor Szkoły spełnia 
obowiązki  szkolenia załogi w 
zakresie bhp oraz innych szkoleń.
 
Uczniowie są informowani o 
konieczności przestrzegania 
przepisów bhp i zasad higieny. 
 
Zapewnione jest pełne 
wyposażenie  w sprzęt 

Prowadzi się przeglądy i badanie 
warunków pracy i 
bezpieczeństwa oraz 
wyposażenia w konieczne środki.
 
Opracowano plan ewakuacji 
szkoły oraz plan obrony cywilnej 
i znane są one pracownikom.  
Plan dyżurów nauczycieli 
uwzględnia ustalone zasady bhp. 
 
 
Prowadzi się szkolenie 
pracowników i kompletuje 
stosowne zaświadczenia. 
 
Szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. 
Szkolenie – wdrażanie systemu 
HACCP. Instruktaże bhp na 
godzinach z wychowawcą (kl. 

Protokoły przeglądy 
okresowe. 
 
Dokumenty 
zatwierdzone przez 
organ prowadzący 
szkołę. 
Dokumentacja szkoleń. 
Zaświadczenie o 
dobytych szkoleniach. 
 
Zapisy w dziennikach. 
 
 
Scenariusze lekcji. 
 
Harmonogramy i 
protokoły przeglądów. 
 
Bilanse zdrowia, 
sprawozdania, materiały 
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przeciwpożarowy i odzież 
ochronną. 
 
Prawidłowo funkcjonuje gabinet 
higieny szkolnej. 

IV-VI) oraz na zajęciach 
kształcenia zintegrowanego (kl. 
I-III) i wychowania 
przedszkolnego (kl.”0”). 
 
Kierownik gospodarczy oraz 
społeczny inspektor  bhp 
dokonują niezbędnych działań i 
kontrolują stan bezpieczeństwa w 
szkole. 
 
Pielęgniarka wspiera nauczycieli 
w edukacji zdrowotnej i 
profilaktyce. 

poglądowe. 

4. KIEROWANIE 
SZKOŁĄ I 
OBIEG 
INFORMACJI. 

Szkoła podnosi sprawność 
organizacyjną, stosuje 
skuteczne formy kierowania i 
administrowania. 
 
 
 
 
 
 
Stworzony jest sprawny 
system komunikowania się, 
zgodny z oczekiwaniami 
uczniów, nauczycieli, 
rodziców i wszystkich 
pracowników szkoły. 
 
 

Stosuje  się postanowienia 
zawarte w statucie szkoły oraz 
procedury przeprowadzania 
egzaminów zewnętrznych. 
 
 
W szkole istnieje pełny dostęp do 
informacji dla wszystkich 
podmiotów procesu 
edukacyjnego. 
 
Starannie, prawidłowo i 
terminowo dokumentuje się 
przebieg nauczania i działalność 
wychowawczą oraz 
przeprowadzane egzaminy. 
Dokumenty są wystawiane i 
wydawane zgodnie z przepisami. 

Nauczyciele, uczniowie i rodzice 
znają statut szkoły i wynikające i 
wynikające z niego prawa i 
obowiązki. 
 
 
 
 
Stosuje się skuteczne formy 
komunikowania i przepływu 
informacji w odpowiednim 
terminie. 
 
Wychowawcy i pracownicy 
pełniący nadzór pedagogiczny 
dbają o kompletne i terminowe 
wypełnienie dokumentacji. 
 

Statut szkoły, WSO, 
szkolny zestaw 
programów nauczania, 
program profilaktyki, 
program wychowawczy, 
procedury. 
Ogłoszenia, komunikaty, 
zarządzenia wewnętrzne, 
księga zarządzeń, 
protokoły RP i inne. 
Protokoły 
egzaminacyjne, arkusze 
ocen, dzienniki lekcyjne, 
sprawozdania -analiza 
dokumentów. 
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Dokumentacja przebiegu 
nauczania i pozostała 
dokumentacja szkolna jest 
prowadzona, przechowywania 
i udostępniania zgodnie z 
przepisami. 
 
 
 
 
Przestrzega się przepisów 
dotyczących obowiązku 
szkolnego. 
 
 
 
 
 
Organy szkoły funkcjonują 
zgodnie ze swymi 
kompetencjami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca z rodzicami 
sprzyja pełnej realizacji zadań 

 
 
 
 
Przechowywanie dokumentów 
nie budzi zastrzeżeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencje organów szkoły są 
określone w statucie szkoły i 
znane wszystkim podmiotom 
procesu edukacyjnego. 
Utrzymywane są planowe i 
doraźne kontakty z rodzicami i 
ich przedstawicielami / trójki 
klasowe, rada rodziców/. 
 
 
 
 
 
W szkole  
funkcjonuje samorząd 
uczniowski.  Prawa i obowiązki 
uczniów są określone, znane i 

 
 
Przestrzega się reguł wystawiania 
zaświadczeń, świadectw, 
legitymacji szkolnych. 
 
 
Realizacja obowiązku szkolnego 
od 6 roku życia. Sprawdzanie 
realizacji obowiązku szkolnego 
uczniów z rejonu szkoły, którzy 
nie zgłosili się do naszej 
placówki /we wrześniu/. 
 
Rodzice znają statut szkoły. 
 
 
 
 
 
Harmonogram zebrań z 
rodzicami znajduje się na 
tablicach ogłoszeń, podany jest 
do wiadomości rodziców i 
uczniów. Zaplanowano po 4 
spotkania w każdym semestrze / 
zebrania i konsultacje/. 
Opracowano plan pracy 
samorządu. 
Uczniowie biorą udział w 
uroczystościach szkolnych, 
organizuje się akcje 

Wykaz – 
zapotrzebowanie na 
świadectwa, wykazy 
wydanych legitymacji – 
analiza dok. 
Frekwencja w 
dziennikach lekcyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza statutu, ankieta 
dla rodziców, wywiady 
z uczniami, 
nauczycielami i 
rodzicami. 
 
Plan zebrań z rodzicami, 
wpisy w dziennikach 
lekcyjnych dot. 
Tematyki zebrań i 
frekwencji na 
zebraniach. 
 
 
 
Analiza dokumentacji 
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szkoły. respektowane. propagandowe poświęcone 
ochronie środowiska, festyn 
ekologiczny „Sprzątanie świata”, 
”Światowy Dzień Ziemi” oraz 
imprezy o charakterze 
dobroczynnym – Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy i 
inne. 

samorządu, pedagoga 
szkolnego, PCK. 

 
III. WYCHOWANIE,  PROFILAKTYKA  I OPIEKA NAD UCZNIAMI. 
 

1. ZAPEWNIE 
NIE 
RÓWNOŚCI 
SZANS -
ELIMINACJA 
PRZEJAWÓW 
SEGREGACJI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W szkole nie występują  
zjawiska nierównego 
traktowania uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria przyjmowania do szkoły 
są określone jednoznacznie i 
ściśle przestrzegane. 
 
Organizowanie są różnorodne 
wycieczki szkolne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, pedagodzy szkolni, 
psycholog znają możliwości 
uczniów i problemy na jakie 
napotykają oni w procesie 

Kryteria przyjęć są podawane do 
wiadomości wszystkich 
zainteresowanych. 
 
 
Organizacja wycieczek 
szkolnych, imprez rekreacyjnych, 
wyjść i wyjazdów z udziałem 
uczniów prowadzona jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i 
dokumentacją znanymi 
nauczycielom i wychowawcom 
klas. 
Rozpoznawanie możliwości i 
przyczyn niepowodzeń szkolnych 
uczniów prowadzone jest przez 
wszystkich nauczycieli na 
każdym etapie procesu 
edukacyjnego. 
 
Dokłada się starań o 

Oferta edukacyjna 
skierowana jest do dzieci 
sześcio i siedmioletnich. 
 
Dokumentacja wycieczek 
i imprez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankiety, wywiady 
środowiskowe. 
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. 
 
 
 
 
 
 

Szkoła zapewnia możliwość 
wyrównania poziomu wiedzy 
uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniom o szczególnych 
uzdolnieniach stwarza się 
warunki do dalszego rozwoju. 
 
 
 
 
 
 
W miarę posiadanych 
środków organizuje się zajęcia 
pozalekcyjne dostępne 
wszystkim uczniom. 
 
W procesie edukacyjnym 
priorytetem są: tolerancja, 
sprawiedliwość, poszanowanie 
godności osobistej i inne 
wartości ogólnoludzkie. 

edukacyjnym i udzielają uczniom 
niezbędnej pomocy. 
 
 
Uczniowie uzdolnieni biorą 
udział w konkursach i 
olimpiadach oraz zawodach 
sportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
Dobór programów nauczania i 
sposób ich realizacji nakierowane 
są na uczenie tolerancji, 
poszanowanie godności, 
krzewienie zasad 
sprawiedliwości społecznej, 
koleżeństwa i właściwych relacji 
międzyludzkich. 

systematyczne rozszerzanie i 
wzbogacanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, konkursów i 
zawodów sportowych. 
 
 
 
 
 
W trakcie hospitacji zajęć i 
kontroli wymaganej 
dokumentacji pedagogicznej 
zwraca się szczególną uwagę na 
respektowanie wymienionych 
wartości. 

 
 
 
 
 
 
 
Plany zespołów 
przedmiotowych, 
świetlicy szkolnej, kół 
zainteresowań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenariusze lekcji, arkusz 
hospitacyjny, 
dokumentacja 
wychowawców. 
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2. DZIAŁALNO 

ŚĆ 
WYCHOWAW 
CZA SZKOŁY. 

Wszystkie cele i formy pracy 
wychowawczej szkoły 
określone zostały w programie 
profilaktyki, a podejmowane 
działania wychowawcze są 
spójne i jednolite. 
Program wychowawczy 
szkoły i program profilaktyki 
uwzględniają potrzeby 
wychowawcze uczniów. 
 
W działaniach 
wychowawczych szkoły 
uczestniczą wszyscy 
nauczyciele i rodzice uczniów.
 
Działania wychowawcze 
szkoły uwzględniają: 
a) edukację europejską, 
b) edukację regionalną, 
c) wychowanie zdrowotne, 
d) wychowanie patriotyczne, 
e) zapobieganie patologiom, 
f) przeciwdziałanie agresji, 
g) walkę z uzależnieniami. 

 
Szkoła zapewnia uczniom 
opiekę i pomoc pedagogiczną. 
 
Szkoła zapewnia uczniom 
pomoc psychologiczną. 

Szkoła aktualizuje program 
wychowawczy i program 
profilaktyki, dostosowując je do 
potrzeb wychowawczych 
uczniów oczekiwań rodziców i 
środowiska lokalnego. 
 
Analizuje się i bada rozmiary 
absencji uczniów. 
 
Ustalone kryteria oceny 
zachowania są znane uczniom  i 
ich rodzicom. 
 
Plany pracy wychowawców są 
spójne z programem 
wychowawczym szkoły. 
 
Treści objęte programem ścieżek 
edukacyjnych są realizowane w 
ramach wybranych zajęć 
edukacyjnych. 
 
Plan pracy pedagoga szkolnego 
określa formy sprawowania 
opieki pedagogicznej i niesienia 
uczniom pomocy w 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 
 
Plan pracy psychologa szkolnego 

Modyfikacja programu 
wychowawczego i programu 
profilaktyki jest dokonywana 
przy akceptacji R.P. 
 
Systematyczna kontrola 
frekwencji poszczególnych 
uczniów bieżące informowanie 
rodziców o absencji. 
 
Ustalenia WSO są przedstawiane 
uczniom i rodzicom w trakcie 
zebrań i godzin z wychowawcą. 
Wychowawcy opracowują 
własne plany pracy i tematykę 
lekcji wychowawczych. 
Programy ścieżek edukacyjnych 
są włączone do szkolnego 
zestawu programów nauczania. 
Wychowanie do życia w rodzinie 
realizuje się zgodnie z przepisami 
prawa oświatowego. 
 
Formy pomocy pedagogicznej 
oferowane przez szkołę są 
przedstawiane uczniom i 
rodzicom w trakcie zebrań i 
godzin wychowawczych. 
 
Formy pracy psychologicznej 
oferowane przez szkołę są 

Program wychowawczy, 
program profilaktyki, 
protokoły RP, 
dokumentacja dotycząca 
realizacji programu. 
 
Dzienniki lekcyjne, 
protokoły, zestawienia 
zbiorcze, dzienniki 
pedagoga szkolnego, 
WSO, dzienniki lekcyjne. 
 
Plan pracy 
wychowawców, szkolny 
zestaw programów 
nauczania. 
 
Deklaracje uczestnictwa. 
 
Plan pracy pedagoga 
szkolnego, plany pracy 
wychowawców, 
scenariusze lekcji. 
 
Plan pracy psychologa, 
sprawozdanie z pracy 
psychologa, protokoły 
RP. Plan pracy logopedy, 
dziennik logopedyczny, 
karty obserwacji. 
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Szkoła zapewnia uczniom  
opiekę logopedyczną. 
Szkoła umożliwia uczniom 
działalność samorządową. 
 
Prawa uczniów są znane i 
przestrzegane. 

określa formy sprawowania 
opieki i pomocy psychologicznej. 
 
Plan pracy logopedy określa 
formy pracy z uczniami 
mającymi wady wymowy. 
 
 
Statut szkoły określa zakres 
działań samorządu 
uczniowskiego. 
 
Statut szkoły określa prawa i 
obowiązki uczniów oraz 
uprawnienia RP. 

przedstawiane uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. 
 
Opieką logopedyczną  objęte są 
dzieci od szóstego do dziesiątego 
roku życia. 
 
Każdego roku przeprowadza się 
wybory przedstawicieli 
samorządu przy udziale 
społeczności uczniowskiej. 
Uczniowie i ich rodzice są w 
ustalonych terminach 
informowani o odpowiednich 
postanowieniach statutu. 

Protokoły RP, dzienniki 
lekcyjne, plany 
wychowawców. 
 
 

3. DZIAŁALNO 
ŚĆ OPIEKUŃ 
CZA SZKOŁY. 

Dokonuje się rozpoznania 
potrzeb w zakresie opieki nad 
uczniami w celu zapewnienia 
wszelkich dostępnych form 
pomocy. 
 
Szkoła współpracuje z 
instytucjami  świadczącymi 
pomoc materialną. 

Dostępnymi formami opieki 
objęci są wszyscy potrzebujący. 
 
W stołówce szkolnej wydawane 
są obiady fundowane przez 
Urząd Miasta, OPS, GOPS, 
CARITAS. 
 
Wnioski mające na celu 
pozyskanie stypendiów 
socjalnych wydaje pedagog 
szkoły. 
 
 

Zadania związane z działalnością 
opiekuńczą szkoły są planowane 
i systematycznie realizowane. 
 
Zasady przydzielania stypendiów 
są klarowne i podawane do 
wiadomości  zainteresowanych. 
 
 
Każdy kwestionariusz 
stypendialny musi zawierać 
opinię dyrektora szkoły o danym 
uczniu. 

Druki i wnioski 
stypendialne, protokoły 
RP, listy stypendystów. 
 
 
Arkusz diagnostyczny, 
ankieta. 

 
IV. KSZTAŁCENIE 
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1. PROGRAMY 
NAUCZANIA 

Dobór programów nauczania 
zapewnia uczniom 
systematyczne postępy i 
umożliwia realizację ich 
aspiracji. 
 
Rozpoznaje się potrzeby i 
możliwości edukacyjne 
uczniów. 

Każdego roku opracowuje się 
szkolny zestaw programów 
nauczania obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 
 
Uwzględniane są specjalne 
potrzeby edukacyjne uczniów. 
 
Zainteresowanym uczniom 
stwarza się możliwości 
uczestniczenia w konkursach 
szkolnych, międzyszkolnych i 
innych. 

Zespoły przedmiotowe 
nauczycieli dokonują doboru i 
aktualizacji programów 
nauczania . Do zestawów 
nauczania przedmiotów dołącza 
się programy ścieżek między 
przedmiotowych oraz programów 
własnych.  Pedagog szkolny we 
współpracy z nauczycielami 
dokonuje przeglądu orzeczeń o 
dysfunkacjach. 
 
Oferty uczestnictwa w 
konkursach i kierowane są do 
wszystkich zainteresowanych. 
Organizowane są dodatkowe 
zajęcia dla uczniów 
przygotowujących się do udziału 
w różnych formach 
współzawodnictwa. 

Szkolny Zestaw 
Programów Nauczania.  
 
Dzienniki lekcyjne.  
 
Protokoły RP.  
 
Orzeczenia wydane przez 
Poradnie Psychologiczno 
Pedagogiczne. 
 
Ogłoszenia o zawodach 
sportowych i konkursach. 
Dokumentacja kół 
zainteresowań. 
 
 

2. ORGANIZA 
CJA I 
PRZEBIEG 
PROCESU 
KSZTAŁCE 
NIA. 

Osiąganie celów 
edukacyjnych jest efektem 
właściwej organizacji procesu 
kształcenia. 
 
Organizacja procesu 
kształcenia poddawana jest 
systematycznej analizie i 
ocenie. 
 
Kryteria i zasady oceniania 
zawarte w wewnątrzszkolnym 

Terminowo i zgodnie z 
wymaganiami organu 
prowadzącego i nadzorującego 
opracowuje się arkusz 
organizacyjny szkoły. 
Tematyka posiedzeń RP 
uwzględnia analizę przydziału 
czynności, zadań dodatkowych i 
tygodniowego rozkładu zajęć. 
 
Statut szkoły posiada 
wewnątrzszkolny system 

Arkusz organizacyjny szkoły 
opracowuje się w oparciu o 
zadania rzeczowe, plany 
nauczania i wytyczne organu 
prowadzącego. 
 
Opinia zespołów 
przedmiotowych i ocena 
pracowników nadzoru 
pedagogicznego jest podstawą 
planowania przydziału zadań 
edukacyjnych. 

Arkusz organizacyjny, 
instrukcje organu 
prowadzącego. Protokoły 
RP, arkusze hospitacyjne. 
Ankiety dla nauczycieli. 
Statut szkoły, plan 
nadzoru pedagogicznego 
WSO. 
 
 
Kalendarz roku 
szkolnego. Harmonogram 
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systemie oceniania są znane 
uczniom i ich rodzicom i 
przestrzegane przez 
wszystkich nauczycieli. 

oceniania. 
 
Ustalone są wzory ocen 
opisowych kl.I-III oraz 
przedmiotowe kryteria ocen. 
 
Wszyscy nauczyciele oceniają 
postępy uczniów zgodnie z 
ustaleniami WSO. 

 
WSO opracowany przy 
współudziale nauczycieli i 
aktualizowany wraz  ze 
zmianami prawa oświatowego. 
 
Plan nadzoru pedagogicznego 
obejmuje przestrzeganie zasad 
WSO. Kalendarz organizacji 
roku szkolnego ustala terminy 
klasyfikacji i zebrań z rodzicami. 

zebrań z rodzicami. 

3. WYNIKI 
KSZTAŁCE 
NIA 

Szkoła dąży do 
systematycznej poprawy 
poziomu nauczania. 
 
Szkoła gromadzi, analizuje i 
eksponuje osiągnięcia 
uczniów. 
 
 
 
Wyniki kształcenia i 
osiągnięcia edukacyjne 
uczniów są wykorzystane w 
doskonaleniu pracy szkoły. 

Osiągnięcia edukacyjne uczniów 
zgodne z indywidualnymi 
możliwościami i potrzebami, 
uzyskiwane są dzięki realizacji 
odpowiednio dobranych 
programów nauczania. 
 
Wyniki kształcenia uczniów są 
porównywalne z uzyskiwanymi 
przez nich wynikami 
zewnętrznych sprawdzianów i 
egzaminów. 
 
Dokonywana jest śródroczna i 
roczna analiza wyników 
nauczania i frekwencji. 

Realizacja programów nauczania 
umożliwia uczniom sprostanie 
wymaganiom kolejnych etapów 
kształcenia. Efekty kształcenia na 
każdym etapie są zbieżne z 
przyjętymi celami, założeniami i 
treściami programowymi. 
 
W przypadku występowania 
rozbieżności dokonuje się analizy 
przyczyn ich występowania i 
formułuje wnioski do dalszej 
pracy. 
 
Wnioski i wyniki 
przeprowadzonej analizy 
przedstawione są nauczycielom i 
rodzicom i uwzględniane są w 
planowaniu pracy szkoły. 
 

Programy nauczania, 
plany pracy i 
przedsięwzięć zespołów 
przedmiotowych 
 
 
 
Sprawozdanie z prac 
zespołów 
przedmiotowych, kronika 
szkolna, protokoły RP, 
arkusze hospitacyjne. 
 
Zestawienie tabelaryczne, 
protokoły RP, program 
rozwoju szkoły. 
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