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TYTUŁ 

System przygotowań do sprawdzianu klas szóstych w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie 

CEL DZIAŁANIA 

Osiągnięcie sukcesu na sprawdzianie szóstoklasisty przez wszystkich uczniów szkoły 

na miarę ich możliwości. 

Najlepsze z możliwych przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na kolejnym etapie 

kształcenia. 

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Proces przygotowania uczniów do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej rozpoczyna się 

w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie z chwilą przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. 

Wykorzystując diagnozy dzieci 6-letnich i spotkania z nauczycielami przedszkoli, 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowują diagnozę wstępną, której podlegają 

wszyscy uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Różnorodne formy 

obserwacji i badań ucznia prowadzone w ramach diagnozy trwają do końca września. Wyniki 

diagnozy służą rozpoznawaniu potencjału dzieci i stymulowaniu rozwoju ucznia. W pracy 

z uczniami począwszy od pierwszej klasy wykorzystuje się opinie i orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznych. Służy to indywidualizacji pracy i dostosowaniu wymagań 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uczniowie uzdolnieni również mogą rozwijać swoje 

zainteresowania na dodatkowych zajęciach. Chętnie uczestniczą i odnoszą sukcesy w wielu 

konkursach organizowanych na tym etapie kształcenia na terenie miasta Lublina. 

Na koniec klasy pierwszej przeprowadzana jest diagnoza końcoworoczna, na koniec drugiej 

sprawdzian roczny. Na zakończenie cyklu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (na koniec 

klasy trzeciej) przeprowadzana jest diagnoza określająca stopień przygotowania uczniów 

do kontynuacji nauki na wyższym etapie kształcenia. Na początku klasy czwartej 

przeprowadzana jest ponowna diagnoza przez nauczycieli języka polskiego, matematyki 

i przyrody. Organizowane są również na koniec klasy czwartej i piątej sprawdziany 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, których wyniki poddawane są 

szczegółowym analizom i interpretacji w zespołach samokształceniowych. 

Nabywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności służy praca nauczycieli z wykorzystaniem 

szerokiej gamy metod, w tym szczególnie metod aktywizujących. Na uwagę zasługuje 

na przykład stosowana na lekcjach matematyki metoda poszukiwania prawd i własności 

w matematyce, którą można również określić jako metodę odkrywania prawdy 

matematycznej. Uczniowie klas IV – VI biorą również udział w dużej liczbie konkursów, 

w tym organizowanych specjalnie dla nich konkursach wewnątrzszkolnych. Ważną rolę 



w przygotowaniach do sprawdzianu szóstoklasisty odgrywają zespoły wyrównywania wiedzy. 

W klasie piątej i szóstej przeprowadzane są również próbne sprawdziany.  

Na podstawie prowadzonych badań losów absolwentów możemy stwierdzić, że nasi 

uczniowie również na wyższym etapie kształcenia w gimnazjum osiągają wysokie wyniki 

w nauce i bardzo często zasilają grupę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

EFEKTY 

Od roku 2002 wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie mieszczą się 

w grupie wyników bardzo wysokich i najwyższych ( 8 i 9 stanin): 

2002 – 2004 – stanin 9 

2005 – 2007 – stanin 8 

2008 – 2014 – stanin 9 

Uczniowie najsłabsi stanowią w naszej szkole niedużą grupę (5-7 %) i ich wyniki mieszczą 

się zazwyczaj w przedziale między 10 a 20 punktów. Zawsze uczniowie, których wyniki 

mieszczą się w grupie wyników wysokich i najwyższych ( 30 i więcej punktów) stanowią 

ponad połowę piszących sprawdzian. 

RADY I PRZESTROGI 

Osiąganiu sukcesu na sprawdzianie na zakończenie klasy szóstej sprzyja bardzo dobra 

współpraca między zespołami nauczycieli oraz między poszczególnymi nauczycielami, 

spójne i jednolite kryteria i zasady oceniania. Ważne jest systematyczne badanie osiągnięć 

uczniów oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Należy pamiętać o zróżnicowanych, 

dostosowanych do potrzeb formach i metodach pracy z uczniami. Muszą odbywać się zajęcia 

z terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją i zagrożonych dysleksją zgodnie 

z zaleceniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

Przestrogi: uczeń zawsze musi być najważniejszym podmiotem naszych działań, należy stale 

troszczyć się o jego wszechstronny rozwój, nie wolno zapominać, że źródłem sukcesu jest 

konsekwentna, żmudna, codzienna praca, należy również zadbać o właściwą współpracę 

i dobre relacje na płaszczyźnie szkoła – rodzice.  

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Zamieszczenie opisu działań na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie, 

audycje na antenie Radia Lublin. 
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