Realizacja Planu Nadzoru Dyrektora SP w Raczkach:
- przeprowadzono 20 obserwacji zajęć edukacyjnych ,
-przeprowadzono 21 badań wyników nauczania kl. IV - VI z : j. polskiego , matematyki, historii,
przyrody, j. angielskiego oraz testy kompetencji w kl. I– III
- przeprowadzono 4 sprawdziany próbne dla uczniów kl.VI
- kontrole dokumentacji pedagogicznej
- badanie wybranych obszarów działalności szkoły,
- systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły.
-przeprowadzono Ewaluację wewnętrzną , której celem była diagnoza spełniania wymagania:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
- wspomaganie nauczycieli poprzez organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli :szkolenia
,warsztaty metodyczne, konferencje, spotkania z przedstawicielami wydawnictw ,zapoznawanie ze
zmianami w przepisach prawa oświatowego.
Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2014-2015:


Nauczyciele systematycznie analizują osiągnięcia edukacyjnych uczniów, w zespołach
przedmiotowych opracowują wnioski i wskazania do pracy w nowym roku szkolnym.



Nauczyciele w miarę systematycznie oceniają uczniów, stosując się do zapisów
wewnątrzszkolnego systemu oceniania, bywają przypadki niezgodności przedmiotowego
systemu oceniania z WSO.



Rodzice zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania, również
procedurze wnoszenia zastrzeżeń do proponowanych ocen.



Nauczyciele terminowo realizują harmonogram uroczystości i imprez szkolnych.



Promocja szkoły prowadzona jest na bieżąco.



Dokumentacja nauczyciela prowadzona jest na ogół na bieżąco i prawidłowo, pojawiają się
jednak błędy w zakresie zaznaczania obecności uczniów na zajęciach.

Rekomendacje do dalszej pracy:


Kontynuować działania w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej.



Terminowo realizować zadania, za które odpowiadają poszczególni nauczyciele.



Konsekwentne przestrzegać zapisów WSO w zakresie oceniania, w tym oceniania
zachowania.



Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć
pozalekcyjnych, rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych,
rozpoczynać i kończyć je punktualnie.



Motywować uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.



Stworzyć możliwości, aby nauczyciele mogli dzielić się swoją wiedzą zdobytą na szkoleniach.



W dalszym ciągu ulepszać bazę dydaktyczną szkoły, w miarę możliwości zakupić brakujące
pomoce dydaktyczne.
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