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Zakres  
Szczegółowa tematyka Organizacja badań Terminy 

Osoby odpowiedzialne za 

realizację 

Wymaganie - Szkoła, 

organizując procesy 

edukacyjne, uwzględnia 

wnioski 

z analizy wyników 

sprawdzianu oraz innych 

badań wewnętrznych 

i zewnętrznych 

 

 Oddziały przedszkolne Wrzesień, maj Koordynator w klasach 

I – III 

Edyta Malewicz 

Przewodniczący w klasach: 

pierwszych Kańska Maria 

drugich Edyta Malewicz 

trzecich Matuła Halina 

Klasy pierwsze Wrzesień, maj 

Klasy drugie Wrzesień, maj 

Klasy trzecie Wrzesień, maj 

Badanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

klas IV– VI – I semestr 

Wyniki klasyfikacji 

uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdziany  przedmiotowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie wyników 

sprawdzianów 

21 – 25.11 2016 r. – 

przyroda 

28.11 – 02.12 2016 r. – 

historia 

05 – 09.12 2016 r. - język 

angielski 

12 – 16.12 2016 r – 

matematyka 

19 – 22.12 2016 r – 

 język polski 

Na Radę Plenarną w 

styczniu 2017 r. 

Koordynator w klasach IV – VI 

Agnieszka Protasiuk 

Przewodniczący w klasach: 

czwartych Szostak Anna 

piątych Agnieszka Protasiuk 

szóstych Karpiarz Katarzyna 
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Wymaganie – Szkoła 

monitoruje realizację 

podstawy programowej 

na 

 I i II etapie edukacyjnym 

Badanie stopnia realizacji 

nowej podstawy 

programowej. 

Uzupełnianie arkusza 

monitorowania stopnia 

wdrażania  nowej podstawy 

programowej 

Do 15 października, a 

następnie na bieżąco 

Koordynator:  

Paulina Krawczyk 

(wszyscy nauczyciele 

oddziałów przedszkolnych oraz 

klas I –III),  

Beata Głuchowska (wszyscy 

nauczyciele klas IV - VI) 

Ankiety Maj 2017 

Podsumowanie 

monitorowania 

Na Radę Plenarną 

 w czerwcu 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

klas IV– VI – II semestr 

Wyniki klasyfikacji 

uczniów 

Sprawdziany  przedmiotowe 19 – 21.04 2017 r. – 

przyroda 

24 – 28.04 2017 r. –  

historia 

08 – 12.05 2017 r. – 

język angielski 

15 – 19.05 2017 r – 

matematyka 

22 – 26.05 2017 r –  

język polski 
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Zarządzanie szkołą służy 

jej rozwojowi. 

Kształtowane są postawy 

i respektowane normy 

społeczne 

 Przestrzeganie przepisów 

zawartych w rozporządzeniu 

MEN, dokonanie wyboru 

podręczników z Listy MEN 

Cały rok 

Maj 2017 

Koordynator – Dyrektor, 

Wicedyrektorzy, Pedagog 

Wymaganie - Szkoła 

wspomaga rozwój 

uczniów, z 

uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

Cele: 

Zebranie informacji na 

temat działań szkoły 

służących: 

•wyrównywaniu szans 

edukacyjnych; 

•wspomaganiu rozwoju 

uczniów w zależności od 

ich indywidualnej sytuacji; 

•dostosowywaniu  

•oferty zajęć do potrzeb 

uczniów; 

•motywowaniu ucznia do 

samorozwoju. 

analiza dokumentacji 

przebiegu nauczania  

analiza osiągnięć uczniów 

Przedstawienie raportu 

ewaluacyjnego z  

informacją dla pracowników 

szkoły, uczniów, rodziców na 

radę plenarną po I i II 

semestrze roku szkolnego 

2016/2017 

Koordynator klasy I – III 

Karolina Sobol 

Koordynator klasy IV – VI 

Aleksandra Stecińska - 

Wymiatał 
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