ARKUSZ DOBREJ PRAKTYKI
Szkoła/placówka: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7; Szkoła Podstawowa nr 66
Adres:

30 – 394 Kraków, ul. Skotnicka 86

Strona www szkoły: sp66krakow.edu.pl
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej
Tytuł

Plan przygotowań do sprawdzianu dla klas I - VI

Cele działania

Poprawa wyników sprawdzianu dla klasy szóstej,
Stworzenie jednolitego systemu działań wszystkich nauczycieli w zakresie
doboru form, metod i sposobów pracy,
Podniesienie jakości nauczania,
Kształtowanie u uczniów motywacji do nauki,
Kształcenie nawyku planowanej i systematycznej pracy,
Włączenie w cykl działań rodziców i instytucji wspierających,
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Przyczyną powstania Planu przygotowań do sprawdzianu dla klas I - VI były
niezadawalające wyniki osiągane przez uczniów naszej szkoły ze sprawdzianu
dla klasy szóstej. Plan opiera się na podstawowym założeniu, że wyniki
osiągane na sprawdzianie są wypadkową działań czterech podmiotów: szkoły,
uczniów, domu rodzinnego i środowiska lokalnego. Nasze działania
rozpoczęliśmy od pierwszego podmiotu tj. od szkoły. Zorganizowaliśmy liczne
szkolenia nauczycieli, prowadzone miedzy innymi przez specjalistów z MCDN
i OKE. Podjęliśmy samokształcenie i wymianę doświadczeń w ramach
zespołów nauczycielskich. Przeprowadziliśmy ogólnoszkolną diagnozę
połączoną z obserwacjami zajęć poszczególnych nauczycieli oraz pogłębioną
dyskusją nad doborem form, metod i sposobów pracy.
Wobec uczniów podjęto działania adekwatne dla poszczególnych etapów
kształcenia. Uczniowie najmłodsi stopniowo wdrażani są do pracy
samodzielnej, indywidualnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów.
Kształtowane są u nich umiejętności pracy z tekstem, korzystania z informacji
zawartych w ilustracjach, diagramach, prostych wykresach itp. Uczniowie
drugiego etapu kształcenia uczestniczą w cyklu testów i sprawdzianów, których
wyniki są wspólnie z nimi analizowane, samodzielnie formułują wnioski do
dalszej nauki. Uruchomiliśmy też program zajęć pozalekcyjnych, w zależności
od potrzeb, dla całej klasy, uczniów mających problemy w nauce lub uczniów
najzdolniejszych. Wychowawcy klas przeprowadzają zajęcia przygotowujące
uczniów mentalnie, odpowiednio motywujące, usuwające napięcia i
niepotrzebny stres.
Dyrektor i wychowawcy prowadzą aktywną pedagogizację rodziców.
Uświadamiamy im jakie znaczenie ma sprawdzian dla całego procesu
kształcenia oraz jaka jest rola rodzica jako osoby wspierającej i motywującej

Krótki opis działania

Efekty

dziecko. Co roku dyrektor przedstawia rodzicom informacje o stanie realizacji
Planu oraz efektach jego stosowania.
Sukcesy uczniów związane ze sprawdzianem są przedstawiane społeczności
lokalnej podczas licznych spotkań, kontaktów oraz poprzez informacje na
stronie www. Partnerzy szkoły zaangażowani w proces realizacji Planu
zgłaszają swoje pomysły oraz wspierają szkołę w jej działaniach.
Plan ma charakter cykliczny i wieloletni. Na bieżąco modyfikowany jest w
wyniku analiz i diagnoz.
Od 2011 r. następuje systematyczna poprawa wyników sprawdzianu
mierzonych skalą staninową. Poprawa dotyczy wszystkich standardów.
I tak w roku 2012 osiągnęliśmy stanin piąty, w 2013 szósty, a w roku 2014
siódmy. Korzystnie zmienia się struktura wyników jednostkowych, coraz
wyższe uzyskują uczniowie najsłabsi. Uczniowie piszący arkusze inne niż S1
osiągają wyniki znacznie wyższe niż średnia Gminy.
Wszyscy nauczyciele szkoły zrozumieli i odnaleźli swoją rolę w toku działań
przygotowujących do sprawdzianu, a realizacja wspólnego przedsięwzięcia i
dążenie do jasno określonego celu zintegrowały zespół nauczycielski.
Rodzice aktywnie uczestniczą w monitorowaniu i analizie wyników.
Skutecznie budowany jest pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
lokalnym.

Rady i przestrogi

Zakres i powszechność podejmowanych w ramach Planu przygotowań do
sprawdzianu działań nie oznaczają w żadnym wypadku, że osiągnięty stanin
jest jedynym czy najważniejszym miernikiem jakości pracy szkoły. Wynik
sprawdzianu nie jest też celem samym w sobie. Poprzez realizację Planu
dążymy do kształcenia określonych umiejętności i kompetencji, motywowania
uczniów, ale także nauczycieli i rodziców, integrowania całego środowiska
szkolnego. Jeżeli „przy okazji” osiągamy wyższe staniny, to oczywiście jest to
powód do satysfakcji. Jeżeli stanie się inaczej, będzie to dobra okazja do
refleksji i analizy własnej pracy a nie powód do frustracji i zniechęcenia.

Sposoby upowszechniania

Zebrania z rodzicami, prezentacje multimedialne. informacje na stronie
internetowej szkoły, gazetka szkolna, ogłoszenia samorządu uczniowskiego.

