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1. WYMAGANIE 

 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wdrożenie systemu monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów w celu skutecznego wspomagania 
rozwoju uczniów. 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Diagnozowanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych w celu optymalnego planowania 

realizacji procesu wspomagania uczniów. 
2. Skuteczne planowanie pracy z uczniem zdolnym oraz mającym problemy edukacyjne. 
3. Promowanie osiągnięć edukacyjnych oraz talentów uczniów. 
 
 

 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 W szkole opracowano dokument "Procedura podnoszenia jakości szkoły w zakresie osiągnięć 
edukacyjnych", co stanowi podstawę systemowych działań w zakresie diagnozowania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. W szkole trzy razy w roku w ramach programu "Lepsza szkoła" prowadzone są 



badania osiągnięć uczniów z języka polskiego, matematyki, przyrody, a w oparciu o testy diagnostyczne, 
opracowane przez nauczycieli, z języka angielskiego oraz historii i społeczeństwa. 
W sytuacji stwierdzenia niezadowalających postępów uczniów w danym oddziale, zespół nauczycieli 
opracowuje plan działań naprawczych dla danej klasy lub poszczególnych uczniów. 
Do monitorowania osiągnięć podczas zajęć nauczyciele wykorzystują metodniki - kolory kar, które 
stanowią informację dla nauczyciela o tym jak uczniowie radzą sobie z zadaniem lub ćwiczeniem, np.: 
kolor zielony - daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem, kolor żółty - mam pewne wątpliwości, kolor 
czerwony - nic nie rozumiem, ratunku. 
Bardzo dobrze funkcjonuje system motywujący ucznia do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, 
konkursach, zawodach i do podejmowania indywidualnie lub zespołowo realizacji dodatkowych zadań. W 
celu promowania osiągania wysokich wyników organizowany jest "Apel prymusa", na którym wyróżniani 
są uczniowie uzyskujący średnią ocen 4,75 oraz uczniowie, którzy w znacznym stopniu poprawili średnią 
ocen. Ponadto klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje złoty puchar dyrektora szkoły, a najlepsi 
uczniowie "Szkolnego Nobla" i stypendium dyrektora szkoły. Na osiągnięcia uczniów ma także wpływ 
realizowana przez szkołę współpraca ze stowarzyszeniem „Wiosna”, które w ramach projektu „Akademia 
przyszłości” wspiera 20 uczniów mających trudności w nauce w odrabianiu prac domowych, prowadzi 
zajęcia indywidualne w zakresie wzmacniania poczucia własnej wartości oraz umożliwia tym uczniom 
udział w różnych konkursach szkolnych. Szkoła za systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego uzyskała 
tytuł „Szkoły odkrywców talentów”. 

 

5. EFEKTY 

Podejmowanie przez szkołę różnorodnych i celowych działań przyczynia się do uzyskiwania przez uczniów 
sukcesów edukacyjnych w postaci podwyższenia ocen śródrocznych, zajmowania czołowych lokat w wielu 
konkursach, w szczególności uzyskiwania tytułów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w  zawodach 
sportowych, np.: 
I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce chłopców , 
I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej miasta Lublin w mini koszykówce chłopców, 
II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej miasta Lublin w mini koszykówce dziewcząt. 
Ponadto odnoszą sukcesy w wielu konkursach, np.: 
- ogólnopolski konkurs matematyczny „Panda” (3 miejsce 1 uczeń, 4 miejsce - 4 uczniów, 5 miejsca – 6 
uczniów), 
-ogólnopolski konkurs przedmiotowy Albus 2014 język polski (tytuł laureata uzyskało 8 uczniów, 
wyróżnienie 8), 
- międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny 2014 (5 uczniów uzyskało wynik bardzo dobry, 9 
zostało wyróżnionych), 
- ogólnopolski konkurs przedmiotowy Albus 2014 historia (2 uczniów uzyskało wyróżnienie),  
- ogólnopolski konkurs przedmiotowy Albus 2014 język angielski (9 uczniów uzyskało tytuł laureata oraz 8 
wyróżnienie), 
Działania te przełożyły się na podniesienie poziomu kompetencji uczniów opisanych w podstawie 
programowej, dzięki czemu w 2014 roku szkoła uzyskała najwyższy wynik sprawdzianu zewnętrznego (9 
stanin). Uczniowie podczas badania ankietowego wskazali wiele swoich osiągnięć, co świadczy o tym, że 
tworzone są  wszystkim uczniom warunki do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości.  

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Podstawą działań edukacyjnych jest dokładne rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb  
rozwojowych uczniów. Skuteczna praca z uczniem zdolnym, jak i mającym szczególne problemy 
edukacyjne wymaga działań kompleksowych realizowanych przez zespół nauczycieli uczących w danym 



oddziale.   

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w ramach wymiany doświadczeń na stronie 
internetowej ORE  oraz jako przykłady dobrych praktyk na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 

 

 


