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Lp. 
Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz 
ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego 

Zadanie do wykonania 
Odpowiedzialny za Termin real. 

zad. 
Sposób ewaluacji Kryteria sukcesu 

realizację ewaluację 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Przypominać rodzicom i uczniom 
o zasadach obowiązujących w szkole 
oraz odwoływać ich do dokumentów, 
w których mogą znaleźć te informacje. 

 

1. Przekazanie informacji na 
zebraniach   

wychowawcy 
 
 
 

Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

Cały rok 
 
 
 

Protokoły z zebrań 
Ankieta wśród 
uczniów 
 
 
 

Rodzice i uczniowie 
znają prawo szkolne i 
wiedzą gdzie go szukać  

2 Przekazywać na zebraniach z rodzicami 
oraz GZW informacje dot. 
podejmowanych przez szkołę 
działaniach wychowawczych, 
profilaktycznych czy 
antydyskryminacyjnych  

1. Przekazywanie informacji na 
zebraniach i GZW 

wychowawcy Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

Cały rok Protokoły z zebrań. 
Ankieta wśród 
uczniów 
 

Rodzice i uczniowie 
wiedzą jakie działania 
wychowawcze, 
profilaktyczne czy 
antydyskryminacyjnych 
są podejmowane przez 
szkołe 

3 Częściej organizować spotkania 
przedstawicieli poszczególnych klas  z 
Samorządem Uczniowskim, w czasie 
których mogą zgłaszać wnioski, 
sugestie, propozycje podjęcia zmian w 
szkole. Zintensyfikować współpracę 
wychowawców z opiekunem SU 

 

1. Współpraca wychowawców i 
nauczycieli z opiekunem SU i 
SU 

wychowawcy Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

Cały rok Wywiad z opiekunem 
SU 
Sprawozdanie z pracy 
SU  

Nauczyciele 
współpracuję   
z opiekunem SU i SU,  
a uczniowie mają 
wiedzę o swoich 
możliwościach 
współdecydowania, 
niezależnie od tego czy 
z tych możliwości  
korzystają 

4. Zwiększenie liczby GZW poświęconych 
normom obowiązującym w szkole, 
głównie obyczajowym oraz związanym 
z obowiązkami ucznia. 
 

1. Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych 

wychowawcy Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 
 

Cały rok Analiza dokumentacji 
( wpisy w dziennikach) 

Uczniowie znają normy 
obowiązujące w szkole 
i starają się ich 
przestrzegać 
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realizację ewaluację 

1 2 4 5 6 7 8 9 

5. Potrzeba podjęcia na GZW problemu 
obojętności w relacjach rówieśniczych.  
 

Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych 

wychowawcy 
 
 
 

Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

Cały rok 
 
 
 

Analiza dokumentacji 
( wpisy w dziennikach) 

Poprawa relacji 
rówieśniczych 

6 Informować uczniów o działaniach, 
które podejmuje szkoła w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa.. 
 

Przekazywanie informacji na 
zebraniach i GZW oraz na stronie 
internetowej 

Nauczyciele, 
wychowawcy 

Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

wrzesień 
 

Analiza dokumentacji 
( wpisy w dziennikach) 
Oraz analiza strony 
internetowej 

Uczniowie są 
informowani o tych 
działaniach.  

7. Zorganizować kilka konkursów 
skierowanych tylko do uczniów klas 
ZSZ 

Opracowanie kilku konkursów dla 
szkoły ZSZ 

wicedyrektor Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

wrzesień Analiza sprawozdań 
Zespołów 
przedmotowych 

Uczniowie ZSZ mają 
możliwość osiągnięcia 
sukcesu w konkursach 
szkolnych 

8. Doskonalić działania szkoły dot. 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Analiza pomocy psychol.-
pedagogicznych z lat ubiegłych 
pod kątem ich skuteczności. 
Ustalenie przyczyn 
niepowodzenia niektórych 
działań. Wprowadzenie nowych 
efektywniejszych metod pomocy 

Wychowawcy, 
pedagodzy 

Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 
Pedagodzy 

Cały rok Analiza działań w 
zakresie pomocy 
psychol. -
pedagogicznej 

Uczniowie wymagający 
pomocy psych.-
pedagogicznej osiągają 
sukcesy na miarę 
swoich możliwości 

9. zorganizować spotkanie, na którym 
omówione zostałyby najważniejsze 
zmiany w prawie oświatowym, 
obowiązujące od nowego roku 
szkolnego 

Zorganizowanie Rady 
Pedagogicznej dot. zmian 
w prawie oświatowym 

wicedyrektor Zespół ds. 
monitorowania 
realizacji 
wniosków 
z nadzoru 

Cały rok Analiza organizacji 
zastępstw 

Nauczyciele mają 
większą wiedze nt. 
prawa oświatowego  

 

 

……………………………… 

(pieczęć i podpis Dyrektora) 


