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WSTĘP 

Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników egzaminu, do którego przystąpili  nasi ósmoklasiści  w roku 

szkolnym 2018/ 2019. Analiza ta należy do obowiązkowych zadań każdej szkoły. Wskazuje ona na mocne i słabe strony uczniów. Niniejszy 

program naprawczy ma służyć wzmocnieniu mocnych i eliminacji słabych stron wiedzy oraz umiejętności naszych uczniów. 

W poniższej tabeli znajdują się średnie wyniki poszczególnych klas, szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Wyniki poszczególnych klas na tle szkoły gminy, powiatu, województwa i kraju (średnia w %) 

Przedmiot 8a 8b 8c szkoła gmina powiat województwo kraj 

j. polski 58 61 56 59 65 65 63 63 

matematyka 30 40 39 37 45 45 44 45 

j. angielski 58 48 52 53 56 55 57 59 

  

Egzamin z języka polskiego najlepiej napisała klasa 8b ze średnim wynikiem 61%, jest to jednak wynik niższy niż średnia gminy, 

powiatu, województwa i kraju. 

            Z matematyki najlepiej wypadła również klasa 8b ze średnią 40%, jest to również wynik niższy niż w gminie, powiecie, województwie                

i kraju. 



            Egzamin z języka angielskiego najlepiej napisała klasa 8a, (jako jedyna została podzielona w roku egzaminacyjnym na dwie grupy                        

o liczebności umożliwiającej bardziej efektywną naukę języka obcego), jest to wynik lepszy niż średni wynik w gminie, powiecie                                      

i województwie, niższy o 1 % niż w kraju. Klasy 8b i 8c, uzyskały wyniki słabsze od średnich wyników w gminie, powiecie, województwie                       

i kraju.    

PODSUMOWANIE ANALIZY 

Należy stwierdzić, że przyczyny niskiego wyniku sprawdzianu niektórych uczniów to przede wszystkim: 

--  niefrasobliwy stosunek uczniów do obowiązków szkolnych, 

-   niska motywacja do nauki, 

-   słaba frekwencja uczniów w zajęciach dodatkowych lub brak takich zajęć, 

-   niedostateczna współpraca szkoły z częścią rodziców,  

-  zbyt liczne grupy na zajęciach językowych (powyżej 14 osób).  

CELE PROGRAMU 

Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole i uzyskanie przez uczniów  wyższych wyników egzaminu po szkole podstawowej. 

Cele szczegółowe: 

a)   doskonalenie efektów procesu dydaktycznego we wszystkich standardach badanych podczas egzaminu, 

b)    kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych, 

c)   dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb uczniów (indywidualizacja procesu nauczania), 

d)   zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki egzaminu, 

e)   doskonalenie efektów procesu dydaktycznego oraz metod pracy nauczycieli 

f)   wdrażanie uczniów do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, 

g)   zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów, 

h) organizacja zajęć dodatkowych pod kątem poprawy efektywności nauczania, 

i) doskonalenie metod pracy z uczniami zdolnym i wykorzystanie ich wysokiego potencjału, 



j)   pedagogizacja rodziców, uświadamianie im znaczenia systematycznej i efektywnej nauki. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

• Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły (dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice). 

• Kształtowanie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego. 

• Systematyczna analiza wyników nauczania. 

• Motywowanie uczniów do nauki. 

• Indywidualizacja procesu kształcenia. 

• Ewaluacja programu i umiejętność wyciągania wniosków, które posłużą do konstruowania jego kolejnych etapów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIA 

Działania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Planowanie pracy dydaktycznej     

                                                                       

z uwzględnieniem podstawy 

programowej 

  

  

• uwzględnienie w tygodniowym planie zajęć podstawowych zasad BHP, 

umożliwienie uczniom pracy na zajęciach z przedmiotów 

egzaminacyjnych maksymalnie do 6. godz. lekcyjnej, przed zajęciami 

artystycznymi, wychowania fizycznego, informatyki czy religii, aby 

mogli uczyć się                        z energią i zaangażowaniem, a nie 

przemęczeni; 

dyrektor 

• planowanie pracy mające na uwadze indywidualizację procesu nauczania 

– konstruowanie rozkładów materiału; 

wszyscy nauczyciele 

• zadbanie, by uczniowie na czas lekcji chowali telefony do plecaka; 

• zaapelowanie do rodziców, by uczniowie nie używali na terenie szkoły 

telefonów komórkowych, co ma w konsekwencji doprowadzić                       

do całkowitego zakazu ich użycia w szkole; 

dyrektor, wychowawcy 



Rozpoznanie potrzeb i możliwości 

edukacyjnych uczniów w zakresie 

sposobów uczenia się 

• przeprowadzenie testów diagnozujących z poszczególnych przedmiotów, 

opracowanie analiz i wniosków do dalszej pracy, planowanie dalszej 

pracy  w oparciu o wnioski, 

zespoły przedmiotowe 

• dostosowanie oceniania do  rzeczywistych  wiadomości i umiejętności 

uczniów, by było ono adekwatne do wyników egzaminu – opierać się                      

na zasadach opartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania, 

stosować ocenianie wspierające, ale nie zaniżać wymagań. Wyciągać 

konsekwencje               z nieusprawiedliwionych nieobecności, nie 

zwalniać uczniów z zajęć spontanicznie, „na telefon”, egzekwować 

zwolnienia                                                  i usprawiedliwienia od 

rodziców na piśmie;  

wszyscy nauczyciele 

• egzekwować systematyczne przygotowywanie się uczniów                             

do wszystkich zajęć, czytanie materiałów w podręcznikach, lektur                        

i odrabianie prac domowych; 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

• zapewnić ósmoklasistom możliwość udziału w dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu, motywować ich                   

do aktywnego w nich uczestnictwa; 

• zachęcać uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych                             

i tematycznych, przygotowywać ich do tych konkursów; 

nauczyciele, wychowawcy 



• stosowanie metod aktywizujących  na zajęciach – przeprowadzenie przez 

każdego nauczyciela co najmniej jednej lekcji w miesiącu metodami 

aktywizującymi; 

• przeszkolenie kadry z zakresu metod aktywizujących, pokazanie 

praktycznych, nowoczesnych pomysłów 

wszyscy nauczyciele 

dyrekcja, szkolenie 

wewnątrzszkolne 

• sprawdzanie pod kątem merytorycznym, ale też językowym wszystkich 

zeszytów przedmiotowych, sprawdzianów, kartkówek, wskazywanie               

i poprawianie błędów; 

wszyscy nauczyciele 

• ćwiczenie rozwiązywania zadań pod kątem obowiązującej formy 

egzaminu ósmoklasisty; wszyscy nauczyciele 

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 

• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych m. in. 

zasadom pomiaru dydaktycznego, aktywizującym metodom nauczania, 

metodom współpracy szkoły z rodzicami, ocenianiu kształtującemu, 

planowaniu procesu edukacyjnego, pracy zespołowej, wdrażaniu 

nowoczesnych technologii. 

wszyscy nauczyciele 

Diagnozowanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, analiza 

wyników 

• przeprowadzenie testów próbnych egzaminów z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego, ustalenie kryteriów ich oceny, 

przeprowadzenie analizy wyników oraz sformułowanie wniosków, 

wdrażanie wniosków do pracy; 

zespoły przedmiotowe 



• analizowanie testu egzaminacyjnego pod kątem największych trudności; 

• zwiększenie zadań i prac wykonywanych przez uczniów samodzielnie; nauczyciele przedmiotów 

objętych egzaminami 

• opracowanie raportu dotyczącego analizy egzaminów; 
zespół                                            

ds. analizy wyników 

egzaminów 

Współpraca  z rodzicami 
• uświadamianie rodzicom, w ramach spotkań i indywidualnych 

konsultacji, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów 

(frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko dziecka, warunki 

indywidualne, motywacje dziecka, system wychowawczy i 

zaangażowanie rodziców) 

• mobilizowanie rodziców do większego zaangażowania w pracy  z 

dzieckiem w domu, większej kontroli realizacji obowiązku szkolnego, 

uczestnictwa             w  zajęciach dodatkowych; 

wychowawcy klas, 

spotkania                                                                       

z pedagogiem                                                    

i dyrektorem szkoły. 

• udzielanie w sposób zrozumiały i wyczerpujący informacji i wyjaśnień   

        o wynikach przeprowadzanych egzaminów, testów diagnozujących 

oraz                   o mocnych i słabych stronach diagnozowanej grupy i 

poszczególnych uczniów; 

wychowawcy klas 

• informowanie rodziców o problemach uczniów w nauce, zachowaniu                  

czy innych niepokojących zjawiskach osobiście lub przez wychowawcę; nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 



Poprawienie frekwencji                     

na zajęciach edukacyjnych, 

otoczenie opieką uczniów             

 z trudnych środowisk społecznych 

• systematyczna kontrola uczęszczania uczniów na zajęcia; 

usprawiedliwianie nieobecności wynikających z choroby lub innych 

ważnych spraw losowych; zwalnianie uczniów z zajęć tylko z ważnych 

powodów; 

• konsekwentne przestrzeganie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny 

• pomoc w nauce podczas pobytu uczniów w bibliotece i świetlicy; 
nauczyciele  biblioteki         

                    i świetlicy 

• zgłaszanie do pedagoga niepokojącej absencji uczniów; 
wychowawcy klas, pedagog 

szkolny 

  

DZIAŁANIA  PEDAGOGA 

-  rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga on wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich 

jak: PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

-   prowadzenie szkoleń dla rodziców z zakresu pomocy pedagogicznej; 

-   przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce; 

-  organizacja pomocy pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  

 

DZIAŁANIA UCZNIÓW 

• motywowanie się do pracy; praktykowanie pomocy koleżeńskiej; 

• nauka samooceny; 

• punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia; 

• nadrabianie zaległości wywołanych nieobecnością w szkole; 



• uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, systematycznej pracy; 

• zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów pracy ; wspólna ewaluacja pracy; 

• sygnalizowanie zauważonych problemów w nauce lub zachowaniu – zgłaszanie ich wychowawcy, nauczycielom, pedagogowi; 

• aktywny udział w życiu szkoły, udział w konkursach i imprezach; 

• uczenie się pracy zespołowej i pracy w parach; 

• praca metodą projektów; 

• praca z tablicą interaktywną i wykorzystywanie technologii komputerowej. 

DZIAŁANIA RODZICÓW 

• zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem i ewentualną pomoc; 

• dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego dziecka 

• systematyczne kontrolowanie osiągnięć dziecka, sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu, mobilizowanie dziecka do nauki; 

• uczestniczenie w spotkaniach przygotowywanych przez szkołę; 

• częste kontakty ze szkołą – nie tylko z wychowawcą klasy, ale i z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; korzystanie z pomocy 

pedagoga w przypadku problemów z dzieckiem; 

• współdziałanie w sprawach organizacyjnych, wychowawczych i   bezpieczeństwa;     

• bieżący kontakt ze szkołą i wychowawcą, jak również monitorowanie postępów nauczania  dziecka. 

 PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

• testy diagnostyczne po każdym roku nauki, opracowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z grupą/klasą, wskazanie uczniów słabych i 

zdolnych, określenie ich potrzeb (wszyscy nauczyciele w zespołach przedmiotowych),  

• działania wyrównujące braki: indywidualizacja pracy z uczniem, wspieranie uczniów słabych i zdolnych, podział na grupy językowe wg 

poziomu zaawansowania; 

• aktywizujące metody nauczania i wykorzystanie nowych technologii na wszystkich lekcjach  

• motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród i pochwał, 

• efektywne korzystanie z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika, 

• nauczanie wyszukiwania informacji (w encyklopedii, bibliotece, Internecie), 

• rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie metod problemowych i działań praktycznych 

• uczenie odpowiedzialności za własne postępy w nauce, planowania i organizowania własnej pracy, 



• zwiększenie ilości pisemnych sprawdzianów (krótkich kartkówek), zawierających zadania otwarte i zamknięte, 

• rozwiązywanie większej liczby testów - stosowanie różnych metod rozwiązywania , nacisk na obowiązujące standardy wymagań, 

• praca z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych - zapewnienie pomocy w niwelowaniu braków - zajęcia wyrównawcze, 

rewalidacja. 

• dodatkowe zajęcia, szczególnie przygotowujące do egzaminu, 

• zwracanie uwagi na estetykę wykonywanych prac, 

• nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów, schematów, wykresów, tabel itp. 

• stosowanie standardów wymagań w rozwiązywanych zadaniach na lekcji oraz pracach klasowych, 

• rozwijanie czytelnictwa, 

• analiza błędów popełnianych przez uczniów i poszukiwanie ich źródeł, wzmaganie czujności ortograficznej, by uczniowie nie popełniali 

tych samych błędów, 

• motywowanie uczniów do wytężonej pracy na lekcji, w domu i w trakcie pisania egzaminu.  

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

1.     Poprawa wyników sprawdzianów: 

• zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami, 

• zwiększenie liczby uczniów z wysokimi wynikami. 

2.     Dostrzeżenie użyteczności wiedzy nabytej w szkole w życiu codziennym. 

3.     Świadome przystąpienie do egzaminu i motywacja do jak najlepszego napisania. 

 

EWALUACJA 

Należy oceniać skutki wprowadzanych zmian poprzez analizę testów diagnozujących dokonywanych zmian poprzez analizę sprawdzianów 

diagnozujących (na początku i na końcu roku) oraz sprawdzianów z każdego przedmiotu. 

  

  

  


