
     STANDARDY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W RZESZOWIE 
 
OBSZAR: EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA        - WYNIKI NAUCZANIA 
 
STANDARD 1:  NASI UCZNIOWIE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO DALSZEGO ETAPU KSZTAŁCENIA 
 
 
Lp                            WSKAŹNIKI                    NARZĘDZIA 

 
1 Ile próbnych testów przeprowadzono w klasach V i VI ? testy, dokumentacja 
2 Jaki jest stopień zadowolenia rodziców z wyników testu? ankieta 
3 Jaki jest stopień zadowolenia uczniów z wyników testu? ankieta 
4 Ilu uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania? 
ankieta, dokumentacja 

5 Ilu uczniów uczestniczy w zajęciach wyrównawczych? dokumentacja , analiza 
6 Ilu uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych? dokumentacja, protokoły konkursowe, analiza 
7 W jakich formach jest przekazywana wiedza uczniom i jak są 

motywowani do pracy? 
ankieta, hospitacje  

8 Jak często i w jakiej formie przeprowadzono sprawdziany z 
poszczególnych przedmiotów? 

sprawdziany, analiza dokumentacji 

9 Z których przedmiotów jest największa liczba ocen niedostatecznych? analiza dokumentacji 
10 Z których przedmiotów jest największa liczba ocen dobrych, bardzo 

dobrych, celujących? 
analiza dokumentacji 

11 Ilu uczniów osiągnęło na sprawdzianie po klasie VI powyżej 50%? analiza sprawdzianów 
 

12 Ilu uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem? analiza dokumentacji 
13 Ilu uczniów jest laureatami konkursów szkolnych i pozaszkolnych? analiza dokumentacji 
14 Ilu uczniów otrzymało nagrodę dyrektora za wzorowe ukończenie 

szkoły? 
analiza dokumentacji 

15 Ilu uczniów otrzymuje stypendium dyrektora za naukę? analiza dokumentacji 
16 W ilu akcjach brali udział uczniowie naszej szkoły? analiza dokumentacji 
17 Ilu uczniów realizuje indywidualny tok nauczania? analiza dokumentacji 



18 Ilu uczniów korzysta przy odrabianiu lekcji z komputera czy innych 
źródeł informacji? 

 

19 W jaki sposób uczniowie są zachęcani do pracy na rzecz szkoły, do 
udziału w konkursach i organizacjach szkolnych? 

ankieta, dokumentacja , rozmowy 

 
 
Działania : 
 

1. Przeprowadzenie minimum  jednego próbnego testu kompetencyjnego. 
2. Analiza wyników dokumentacji. 
3. Zapoznanie uczniów i rodziców  z technikami radzenia sobie ze stresem: 

a. - pogadanki 
b. - gry i zabawy 
c. - ulotki 

4. Większy nacisk na wykorzystanie wiedzy w praktyce. 
5. Urozmaicone metody prowadzenia zajęć. 
6. Różnorodne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności. 
7. Współpraca zespołów przedmiotowych . 
8. System informacji uczniów i rodziców o podejmowanych działaniach. 
9. Pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków dydaktycznych. 
10. Analiza wyników wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych pod kątem przyrostu wiedzy i umiejętności. 
 
 
Kryteria sukcesu: 
50% uczniów otrzyma więcej niż  połowę punktów ze sprawdzianu kompetencji 
60% uczniów otrzyma świadectwo z wyróżnieniem 
 
100% uczniów otrzyma promocję do klasy programowo wyższej 
30% uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych 
 
 


