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1. WPROWADZENIE 
 

Nadzór pedagogiczny w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych reali-

zowali: dyrektor szkoły, zastępcy dyrektora oraz kierownik szkolenia praktycznego i kierow-

nik warsztatów szkolnych.  

 

2. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 

l.p. Wymaganie Odpowiedzialny  Formy  Termin Wnioski 

1. Uczniowie są 

aktywni ( nr 3) 

 

Dyrekcja szkoły,  

Zespół ds. ewalu-

acji wewnętrznej w 

Zespole Szkół Za-

wodowych w Ra-

wiczu 

Analiza dokumen-

tacji: dzienniki 

wszystkich zajęć, 

sprawozdania z 

pracy, harmono-

gram wydarzeń 

szkolnych, har-

monogram zajęć 

pozalekcyjnych, 

dokumentacja 

pedagoga i biblio-

teki szkolnej, 

plany pracy RSU, 

kół zainteresowań 

i innych zajęć. 

Badania ankieto-

we: nauczycieli,  

rodziców i 

uczniów.  

Zgodne ze 

szczegóło-

wym: Harmo-

nogramem 

ewaluacji 

wewnętrznej w 

roku 2018/19.  

1. Należy uatrakcyjniać zajęcia 

dodatkowe i organizować je w 

czasie dogodnym dla ucznia.  

2. Należy motywować młodzież 

do udziału w zajęciach pozalek-

cyjnych i wskazywać pozytywne 

aspekty takiego zaangażowania.  

3. W większym stopniu angażo-

wać rodziców uczniów do organi-

zowania różnego rodzaju przed-

sięwzięć szkolnych.  

4. Należy w większym stopniu 

aktywować do działań szkolnych i 

pozaszkolnych uczniów klas 

młodszych.  

5. Należy integrować młodzież 

poprzez organizowanie wycie-

czek, rajdów, wyjść poza teren 

szkoły oraz poprawiać relacje na 

linii nauczyciel – uczeń.  

6. Należy nagradzać uczniów 

aktywnie działających w szkole i 

poza nią.  

7. Należy w czasie wywiadówek 

informować rodziców o wszelkich 

działaniach dodatkowych podej-

mowanych przez nauczycieli na 

rzecz młodzieży.  

8. Należy wspierać i zachęcać 

uczniów do podejmowania dzia-

łań na rzecz własnego rozwoju i 

rozwoju szkoły. 

9.Należy nadal umożliwiać 

uczniom realizację własnych ini-

cjatyw. 

10. Należy dokonać sondażu 

wśród uczniów na temat 

propozycji tematów na zajęcia 

dodatkowe, które pozwolą im na 

realizowanie swoich 

zainteresowań.  
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Szczegółowy harmonogram działań związanych z ewaluacją wybranych obszarów funkcjo-

nowania szkoły zawarty jest w dokumencie: Harmonogram przeprowadzania ewaluacji we-

wnętrznej w ZSZ w Rawiczu w roku szkolnym 2018/19, efekty zaś podejmowanych analiz 

zebrane zostały w: Raporcie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w ZSZ w Rawiczu w 

roku szkolnym 2018/19 (Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).  

 

3. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE ZAPLANOWANYCH KONTROLI 
 

l.p. Zagadnienie Odpowiedzialny  Formy  Termin Uwagi i wnioski 

1. Funkcjonowanie 

zespołu samokształ-

ceniowego nauczy-

cieli języka polskie-

go oraz przedmio-

tów zawodowych w 

zawodzie technik 

budownictwa.  

Dyrektor szkoły 

(P. Mosiek) 

Analiza doku-

mentacji: plany 

pracy zespołów, 

protokolarze 

pracy zespołów, 

dzienniki zajęć, 

sprawozdania.  

Wywiady z na-

uczycielami. 

Obserwacje 

wybranych zajęć. 

Wrzesień 

- maj 

2019 

 

 Zespoły znaczną część swego czasu 

poświęciły na analizę dotychczaso-

wych wyników pracy dydaktycznej 

(wyniki klasyfikacyjne, wyniki egza-

minów próbnych i właściwych); pra-

cowały analitycznie i refleksyjnie 

poszukując przyczyn niskich wyni-

ków egzaminów zewnętrznych. 

Wdrożona została innowacja pedago-

giczna z języka polskiego „Matura i 

dla mnie”, wdrażane jest kształcenie 

dualne, przygotowywane jest podpi-

sanie porozumienia o patronacie 

branżowym z firmą budowlaną 

RAWBUD. 

Wnioski: efektywniejsze motywowa-

nie uczniów do nauki, dalsze indywi-

dualizowanie pracy z uczniem (w 

szczególności: o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych), kontynuacja 

kształcenia dualnego (angażowanie 

specjalistów budowlanych w proces 

edukacyjny), realizacja zajęć prak-

tycznych przy wsparciu firmy 

ATLAS, kontynuacja innowacji pe-

dagogicznej i jej ewaluacja, zachęca-

nie uczniów do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, racjonalna konstruk-

cja planów nauczania od roku szkol-

nego 2019/20, podnoszenie sprawno-

ści organizacyjnej szkoły (w zakresie 

planu lekcji, harmonogramu zajęć 

pozalekcyjnych).  

2. Współpraca wy-

chowawców z ro-

dzicami: budowanie 

partnerstwa w reali-

zacji procesów 

edukacyjnych.  

Zastępca  

dyrektora szkoły 

(D. Jagła) 

Analiza doku-

mentacji: dzien-

niki elektronicz-

ne, plany wy-

chowawcze, 

dokumentacja 

pedagoga szkol-

nego.  

Wywiady z: 

wychowawcami, 

nauczycielami i 

pedagogiem 

szkolnym. 

Obserwacje 

wybranych ze-

brań. 

Wrzesień 

- czer-

wiec 

2019 

Nauczyciele systematycznie kontrolu-

ją frekwencję i dostarczają dokumen-

tację na temat kar statutowych, sys-

tematycznie udzielają mailowych 

informacji rodzicom, spotykają się z 

rodzicami podczas zebrań oraz kon-

sultacji indywidualnych. 

Opiekunowie młodzieży są systema-

tycznie informowani przez wycho-

wawców i nauczycieli o problemach 

oraz wydarzeniach związanych nie 

tylko z poszczególnymi uczniami, ale 

także o ważnych wydarzeniach z 

życia klasy i szkoły. 

Wnioski: kontynuacja dotychczaso-

wych działań oraz intensyfikacja 

przesyłania rodzicom poprzez LI-
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BRUS informacji o szkolnych wyda-

rzeniach. 

3. Optymalizowanie 

działań poprawiają-

cych frekwencję 

uczniów na zaję-

ciach szkolnych.  

Zastępca  

dyrektora szkoły 

(D. Jagła) 

Analiza doku-

mentacji: e – 

dzienniki, plany 

wychowawcze, 

dokumentacja 

pedagoga szkol-

nego.  

Wywiady z: 

wychowawcami, 

nauczycielami, 

pedagogiem 

szkolnym, dziel-

nicowym. 

Wrzesień 

- czer-

wiec 

2019 

Nauczyciele dokonują frekwencji 

uczniów i systematycznie udzielają 

kar statutowych oraz nagradzają 

uczniów ze 100% frekwencją. Fre-

kwencji w II półroczu była identyczna 

z frekwencją w analogicznym okresie 

roku poprzedniego i niższa o 4 punkty 

procentowe w stosunku do I półrocza 

tego roku.  

Wnioski: ujednolicenie zasad wpisy-

wania zwolnień uczniom, weryfiko-

wanie przez wychowawców dostar-

czanych zwolnień, analizowanie fre-

kwencji zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez wicedyrektora, odno-

towywanie przez wychowawców 

wszelkich uwag w dzienniku, co uła-

twi rozmowy z rodzicami, da pełniej-

szy obraz ucznia.  

4. Systematyczność 

oceniania uczniów 

na zajęciach.  

Zastępca  

dyrektora szkoły 

(P. Stelmaszyk) 

Analiza doku-

mentacji: e – 

dzienniki.  

Wywiady z: 

nauczycielami, 

rodzicami i 

uczniami. 

Obserwacje 

wybranych zajęć.  

Wrzesień 

- czer-

wiec 

2019 

Nauczyciele w większości systema-

tycznie oceniają swoich uczniów. 

Uczniowie posiadają co najmniej 

minimalną ilość ocen konieczną do 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

Wnioski: dalsze systematyczne oce-

nianie uczniów, w szczególności z 

przedmiotów o niewielkiej ilości 

godzin w tygodniu. 

5.  Realizacja zajęć 

praktycznych.  

Dyrektor szkoły 

(P. Mosiek) 

Kierownik szko-

lenia praktyczne-

go 

(T. Sierpowski) 

Analiza doku-

mentacji: plan 

pracy warsztatów 

szkolnych, 

dzienniki zajęć, 

sprawozdania.  

Wywiady z: 

kierownikiem 

warsztatów, 

doradcą zawo-

dowym, praco-

dawcami, kie-

rownikiem biura 

Cechu Rzemiosł 

Różnych. 

Obserwacje 

wybranych zajęć. 

Wrzesień 

- czer-

wiec 

2019 

 

Zajęcia odbywają się w formie dual-

nej w porozumieniu z zakładami 

pracy: RAWBUD, KOZBUD, RA-

WAG, GAZOMET, FERRPOL. Re-

alizowane są zadania wynikające z 

podstawy programowej, rozbudowy-

wany jest park maszynowy na warsz-

tatach. 

Wnioski: kontynuowanie dualnej 

formy realizacji zajęć praktycznych, 

doposażenie warsztatów w kolejne 

maszyny i pomoce konieczne przy 

organizacji egzaminów zawodowych 

w kwalifikacjach budowlanych i me-

chanicznych; finalizacja budowy 

warsztatów szkolnych. Podpisanie 

patronatu branżowego z firmą budow-

laną.  

6. Motywowanie i 

aktywizowanie 

uczniów w trakcie 

zajęć lekcyjnych.  

Zastępca  

dyrektora szkoły 

(P. Stelmaszyk) 

Analiza doku-

mentacji: e - 

dzienniki.  

Wywiady z na-

uczycielami, 

rodzicami i 

uczniami.  

Obserwacje 

wybranych zajęć. 

Wrzesień 

- czer-

wiec 

2019 

Nauczyciele w większości motywują i 

aktywizują uczniów na zajęciach. 

Stosują metody aktywizujące oraz 

formy pracy dostosowane do możli-

wości uczniów. Większość nauczycie-

li stosuje ocenianie kształtujące. 

Wnioski: wzmożenie działań moty-

wujących i aktywizujących uczniów 

na wszystkich zajęciach edukacyj-

nych, różnicowanie przez nauczycieli 

metod i form pracy na zajęciach, 

systematyczne (na każdych zajęciach) 
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stosowanie oceniania kształtującego. 
 

 

3.1. Informacja o kontrolach doraźnych. Oprócz powyższych kontroli planowych w minio-

nym półroczu przeprowadzone zostały kontrole dzienników wszelkiego rodzaju zajęć i kon-

trole pełnienia dyżurów przez nauczycieli. Wykazały one pewne drobne braki w dokumenta-

cji (wpisywanie informacji o kontaktach z rodzicami oraz wydarzeniach; numeracja lekcji), 

które zostały przekazane wychowawcom oraz pozostałym nauczycielom i później przez nich 

uzupełnione; w zakresie dyżurów – nauczyciele pełnili je zgodnie z harmonogramem.  
 

3.2. Informacja o przeprowadzonych obserwacjach. W realizowanym procesie wycho-

wawczo – dydaktycznym przedmiotami obserwacyjnej kontroli były trzy następujące zagad-

nienia:  

- Realizacja wdrażanej podstawy programowej, 

- Stosowanie przez nauczycieli w trakcie zajęć oceniania kształtującego, 

- Rozwijanie u uczniów samodzielności i kreatywności w trakcie zajęć. 

Zgodnie z Planem obserwacji w roku szkolnym 2018/19 przeprowadzonych zostało w II pół-

roczu 25 obserwacji (w tym: 7 obserwacji diagnozujących, 9 kontrolnych, 4 doradczo - do-

skonalące, 5 kontrolno – oceniających).  

Wszystkie obserwowane zajęcia przebiegały zgodnie z zasadami metodyki i w całkowitym 

oparciu o obowiązującą podstawę programową. Nauczyciele różnicowali formy i w mniej-

szym stopniu metody pracy; za każdym razem były one dostosowane do rodzaju i tematyki 

zajęć. Nauczyciele stosowali elementy oceniania kształtującego w zróżnicowanej postaci 

(najczęściej stosowane elementy to: prezentacja celów lekcji, NACOBEZU, informacja 

zwrotna, pytania angażujące; rzadziej stosowane elementy: pytania kluczowe, ocena sumują-

ca/kształtująca, samoocena).  

W zakresie rozwijania u uczniów samodzielności i kreatywności w trakcie zajęć - nauczyciele 

stosują zróżnicowane metody aktywizujące uczniów zachęcające ich do poszukiwania i do-

świadczania realnych problemów dydaktycznych. Dużą część proponowanych uczniom ćwi-

czeń w trakcie zajęć ma charakter usamodzielniający uczniów (w szczególności na językach 

obcych, matematyce – modelowanie matematyczne, biologii, przedmiotach zawodowych i 

zajęciach praktycznych): uczniowie samodzielnie poszukują rozwiązań, podejmują konwersa-

cje w językach obcych, wykonują prace praktyczne. Oferowane są uczniom liczne zajęcia 

pozalekcyjne, do których problem z dostępem mają jednak niekiedy uczniowie dojeżdżający 

do szkoły.  

Do najistotniejszych wniosków należą: 

 Wyraźniejsze różnicowanie stosowanych na zajęciach przez nauczycieli form, ale w 
szczególności metod pracy,  

 Konieczność wykorzystywania w większym stopniu multimedialnych pomocy dydak-
tycznych w procesie lekcyjnym, 

 Angażowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.   

Realizowana w minionym roku podstawa programowa wdrażana była planowo, zgodnie ze 

składanymi wcześniej przez nauczycieli planami własnej pracy. Podobnie jak w latach wcze-

śniejszych uwagę poświęcono monitorowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację 

poszczególnych przedmiotów; wstępnie dokonane analizy pozwoliły na sformułowanie nastę-

pujących wniosków:  

 Zwracanie przez wszystkich nauczycieli uwagi na monitorowanie zrealizowanych go-
dzin i traktowanie tego jako własnego obowiązku statutowego; w razie zagrożenia re-

alizacji podstawy programowej wcześniejsze informowanie o tym dyrekcji szkoły w 

celu podjęcia działań zapobiegających temu (zastępstwa, ograniczenie wyjazdów na 

wycieczki, odpracowywania niedoborów godzin i in.),  
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 Dalsza organizacja pewnych wydarzeń w czasie nienaruszającym przebiegu lekcji 

oraz ograniczanie ich zasięgu czasowego, by nauczyciele mieli jeszcze czas na zreali-

zowanie swojej lekcji – akademie i inne święta szkolne skrócone są do 20 minut,  

 Organizowanie wydarzeń w różnych dniach tygodnia, by ciągle nie przepadały te sa-
me lekcje,  

 W miarę możliwości zastępstwa w dalszym ciągu planować dla nauczycieli tych sa-
mych lub pokrewnych przedmiotów (języki obce realizować całą klasą). 

Wszelkie stwierdzone uwagi przekazywane były nauczycielom w trakcie rozmów poobserwa-

cyjnych, ogólne zaś zasady na zebraniach rady pedagogicznej i Kolegium Przewodniczących.  

 
3.3. Zagadnienia podlegające kontroli w zakresie realizacji przez wychowawców planów 

pracy wychowawczej w roku szkolnym 2018/19: 
 

l.p. Zagadnienie Odpowiedzialny  Formy  Termin Wnioski 

1. Nawiązywanie nowych 

relacji interpersonalnych 

(szczególnie – klasy I). 

Dyrektor szkoły 

(P. Mosiek) 

 

Analiza do-

kumentacji: 

plany pracy 

wychowaw-

czej, dziennik 

elektroniczny. 

Wrzesień 

2018, 

czerwiec 

2019 

Wszystkie plany pracy 

wychowawczej zostały 

opracowane z 

uwzględnieniem tema-

tyki zaproponowanej 

przez dyrektora szkoły 

na miniony rok szkol-

ny. Wszystkie plany 

były uzgadnianie z 

rodzicami, o czym 

świadczą podpisy na 

dokumentach. Wycho-

wawcy zrealizowali 

zaproponowaną tema-

tykę zajęć (z pomocą 

pedagoga i doradcy 

zawodowego). W od-

niesieniu do tematyki 

poświęconej frekwencji 

– przeprowadzone 

zostało spotkanie ro-

dziców z mgr Beatą 

Twardą z Poradni PP w 

Rawiczu poświęcone 

Niskiej frekwencji 

uczniów jako przyczy-

nie niepowodzeń edu-

kacyjnych. W odnie-

sieniu zaś do uczniów 

– nauczyciele podej-

mują tematykę fre-

kwencji na zajęciach z 

wychowawcą. Tematy-

ka pozostałych lekcji 

związana jest z zamia-

rem przystąpienia pla-

cówki do sieci Szkół 

Promujących Zdrowie 

oraz wynika z wnio-

sków z nadzoru za rok 

ubiegły.  

2. Rola patriotyzmu w ży-

ciu człowieka. 

3. Kompetencje kluczowe – 

czym są i dlaczego warto 

je kształtować? 

4. Bezpieczne i odpowie-

dzialne korzystanie z 

zasobów sieciowych. 

5. Profilaktyka uzależnień: 

mechanizmy powstawa-

nia, skutki zdrowotne, 

zapobieganie. 

6. Frekwencja na zajęciach 

kluczem do właściwego 

kształtowania kariery 

szkolnej. 
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3.4. Ewaluacje i kontrole zewnętrzne prowadzone w bieżącym roku szkolnym. W minio-

nym półroczu zostały przeprowadzone następujące kontrole:  

1) Kontrola realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” – Powiatowa Stacja Sanitarno 

- Epidemiologiczna w Rawiczu; termin: 30.05.2019 r. (brak zaleceń). 

 

4. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ZAWODOWEGO NA-

UCZYCIELI  
 

4.1. W roku 2018/2019 zebrania szkoleniowe poświęcone zostały/będą następującym zagad-

nieniom:  
 

l.p. Tematyka szkoleń i narad  Odpowiedzialny  Termin Wnioski 

1. Jakościowa i ilościowa anali-

za oraz wykorzystanie wyni-

ków egzaminów zewnętrz-

nych do projektowania i 

optymalizacji pracy dydak-

tycznej w szkole (z wykorzy-

staniem EWD). 

Dyrektor szkoły, 

zastępcy dyrektora 

18.10.2018 W minionym okresie odbyło 

się  zaplanowane szkoleniowe 

zebrania rady pedagogicznej 

poświęcone wielostronnej 

analizie wyników egzaminów 

zewnętrznych.  

W planowanym terminie odby-

ło się również zebranie RP 

poświęcone prezentacji wnio-

sków ze sprawowanego nadzo-

ru pedagogicznego.  

Z uwagi na chorobę prowadzą-

cej przełożone zostało na II 

półrocze spotkanie szkoleniowe 

nr 2, które zrealizowane zostało 

w dniu 26.03.2019 r. Nie odby-

ło się tymczasem szkolenie nr 

3, które przeniesione zostaje na 

kolejny rok szkolny. 

Dodatkowo odbyły się 4 szko-

lenia: Rozwijanie kompetencji 

kluczowych u uczniów w świe-

tle nowej podstawy programo-

wej, Doradztwo zawodowe w 

pracy wychowawcy (Firma 

PROGSFERA z Poznania), 

Obowiązki w zakresie zapew-

nienia uczniom bezpieczeń-

stwa wynikające z przepisów 

prawa oświatowego oraz pro-

cedury zachowania w sytu-

acjach kryzysowych i nadzwy-

czajnych (pedagog szkolny) 

oraz FRIS – styl myślenia, styl 

działania, budowanie zespołu 

(dr M. Radoła – UAM w Po-

znaniu).  

2. Kształtowanie kompetencji 

samodzielnego uczenia się. 

Techniki motywujące i akty-

wizujące uczniów.  

Dyrektor szkoły, 

Poradnia P-P w 

Rawiczu 

18.12.2018 

3. Kreatywne nauczanie. Lekcje 

bez nudy. Kreatywny nauczy-

ciel, kreatywny uczeń - warsz-

taty. 

Dyrektor szkoły, 

Poradnia P-P w 

Rawiczu 

21.02.2019 

4. Prezentacja wniosków wyni-

kających ze sprawowanego 

przez dyrektora szkoły nadzo-

ru pedagogicznego. 

Dyrektor szkoły i 

zastępcy 

10.01.2019 

(I półro-

cze),  

19.06.2019 

(II półro-

cze) 

 

4.2. W minionym roku szkolnym nauczyciele uczestniczyli w następujących formach do-

kształcania i doskonalenia zawodowego, wynikających między innymi z Tematyki ze-

wnętrznych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/19:  
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkolenia, miejsce Forma 

Renata Uźniak 1) Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-

nym,12.02.2019, Robert Balcer, Usługi Handlowo Techniczne 

Kurs  
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BHP i P.Poż. 

2) Kurs języka angielskiego Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

 

 

 

Beata Glura 1)Kurs języka angielskiego Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

2)Udział w modułowym projekcie edukacyjnym  Moja Europa. - 

Semper Avanti: 

Moduł I- Dyskryminacja, mowa nienawiści i przemoc rówieśnicza 

- 16.03.2019 r.,  

Moduł II - PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA - 30.03.2019 

r. 

Moduł III  Programy i inicjatywy europejskie - 16.02.2019 r 

 

Kurs  

 

Szkolenie  

Anna Funka-Leciejewska  1)Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-

nym,12.02.2019, Robert Balcer, Usługi Handlowo Techniczne 

BHP i P.Poż. 

2) Kurs języka angielskiego Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

Kurs 

Małgorzata Kędzia 1.webinarium pt. Von schwarzsehenden Naschkatzen und Alpha-

Kevins Alugurke oder: Metaphern und Bildhaftes im Deutschun-

terricht  

zorganizowane przez Wydawnictwo LektorKlett 

Szkolenie odbyło się 20.02.2019 r. (online) 

 

2.webinarium pt. Deutsch Update - genial digital oder: Lehren und 

Lernen im digitalen Zeitalter 

zorganizowane przez Wydawnictwo Klett.  

Szkolenie odbyło się 24.04.2019 r. (online) 

 

3.warsztaty Strategie nauczania i uczenia się dostosowane do 

nowej podstawy programowej i rzeczywistości młodych ludzi. 

Zorganizowane w Lesznie w Centrum Konferencji I Rekreacji 

Akwawit w dniu 4.04.2019 przez wydawnictwo Klett. 

4.Warsztaty LINGO macht MINT w Bibliotece Niemieckiej we 

Wrocławiu w dniu 1.06.2019, zorganizowane przez Goethe Insti-

tut Kraków 

webinar 

 

 

 

 

 

Webinar 

 

 

 

 

Warsztaty 

 

 

 

Warsztaty  

Magdalena Ratajczak Kurs języka angielskiego Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

Kurs  

Weronika Waresiak Szkolenie SHOW DANCE I STREET DANCE - choreografie do 

zrealizowania na lekcji wychowania fizycznego 

Szkolenie 

Danuta Englert-Szymkowiak Sesja szkoleniowa zorganizowana przez wydawnictwo PEARSON 

pt;Krajobraz z dwiema podstawami w tle-praktyczny zastrzyk 

wiedzy o pracy nauczyciela oparty na dwóch podstawach progra-

mowych.-21.02.2019r 

Szkolenie  

Agnieszka Konieczna 1)Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu ze-

wnętrznego oceniania , szkolenie, organizator: OKE Poznań, 

16,17 i 23.03 2019r.  

2)Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym - 

seminarium informacyjne, 3.04.2019r., Leszno, organizator: Insty-

tut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. 

3) Cykl szkoleń Moja Europa - inicjatywy i programy UE adreso-

wane do młodzieży (16.02.2019r.) 

 - przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści i 

dyskryminacji (16.03.2019r.) 

 - prawa człowieka i obywatela Unii Europejskiej (30.03.2019 r.) 

4) Kurs podstaw rachunkowości- 6.04.2019- 16.02.2020 Stowa-

rzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Lesznie 

 

Szkolenie  

 

 

Seminarium 

 

 

warsztaty 

Klaudia Gogolewska  1) Konferencja metodyczna dotycząca Nowej Podstawy Progra-

mowej, wykład, 06.04.2019 r. Wrocław, Wydawnictwo Macmil-

Konferencja 

metodyczna 
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lan. 

2) Nowa Podstawa Programowa - ile języka angielskiego na języ-

ku angielskim i materiały autentyczne, webinarium, 25.04.2019 r., 

Wydawnictwo Macmillan. 

3) Assessment for learning - 09.05.2019 r., webinarium, Wydaw-

nictwo Oxford. 

4) Cykl szkoleń Moja Europa,  Semper Avanti: 

Moduł I- Dyskryminacja, mowa nienawiści i przemoc rówieśnicza 

- 16.03.2019 r.,  

Moduł II - PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA - 30.03.2019 

r. 

Moduł III  Programy i inicjatywy europejskie - 16.02.2019 r 

 

Webinar 

 

 

Webinar 

 

Webinar 

 

Joanna Sierpowska Studia II stopnia Logistyka (IV semestr) Studia magi-

sterskie 

Bernadeta Staśkiewicz Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół ponad-

podstawowych. 

prelekcje, dyskusja, 4.06.2019r. 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

konferencja 

Alicja Stachowska 1) Kurs języka angielskiego Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

2) XIII Forum Nauczycielskim; org. Wyższa Szkoła Logistyki w 

Poznaniu, warsztaty: Zabezpieczenie ładunku XXI wieku, Rola 

BIG DATA jako narzędzia Industry 4.w zwiększaniu efektywno-

ści łańcucha dostaw. 

3) warsztaty Moja EUROPA- Inicjatywy i programy UE adreso-

wane do młodzieży; Przeciwdziałanie rówieśniczej mowy niena-

wiści i dyskryminacji; Prawa człowieka i obywatela UE; org. 

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, firma Sem-

per Avanti z Wrocławia. 

Kurs 

 

 

Szkolenie 

 

 

warsztaty 

Janusz Majer  1) Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-

nym,12.02.2019, Robert Balcer, Usługi Handlowo Techniczne 

BHP i P.Poż. 

2) Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego Pan Wuefi-

sta w akcji, czyli gry i zabawy w edukacji,9.04.2019, prowadzący: 

Mikołaj Lasek. 

 

Warsztaty  

 

 

warsztaty 

Patrycja Stelmaszyk  Udział w modułowym projekcie edukacyjnym  Moja Europa. - 

Semper Avanti: 

Moduł I- Dyskryminacja, mowa nienawiści i przemoc rówieśnicza 

- 16.03.2019 r.,  

Moduł II - PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA - 30.03.2019 

r. 

Moduł III  Programy i inicjatywy europejskie - 16.02.2019 r 

 szkolenie 

Iwona Samól-Biedrowska  1)Udział w szkoleniu Rozwijanie kreatywności i aktywności. 

Ocenianie kształtujące - 13-03-2019 

2)Udział w szkoleniach Moja Europa - moduł I-Dyskryminacja i 

przemoc rówieśnicza 16-03-2019 

moduł II-Prawa człowieka i obywatela 30-03-2019 

moduł III-Programy i inicjatywy europejskie 16-02-2019 

3) Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

organizator: Usługi Handlowo-Techniczne BHP i Ppoż Robert 

Balcer  

4)Udział w szkoleniu Rola wychowawców w doradztwie zawo-

dowym -5-03-2019 

Konferencja 

metodyczna 

Szkolenia  

 

 

 

Karolina Greszta -ostatni semestr studiów magisterskiech (filologia angielska) 

-webinarium Small change that make a big difference 

-szkolenie Oxford Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości oraz 

How vocabulary is learned 

- konferencja metodyczna wydawnictwa Macmillan 

Studia magi-

sterskie 

Webinar 

 

Szkolenia  
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Magdalena Sikora  1)Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

organizator: Usługi Handlowo-Techniczne BHP i Ppoż Robert 

Balcer 

2)XIII Forum Nauczycielskim, organizator Wyższa Szkoła Logi-

styki w Poznaniu 

warsztaty: Prowadzenie  zajęć lekcyjnych dot. zastosowań tacho-

grafu w działalności transportowej, LNG - gwóźdź do trumny 

transportu drogowego czy perspektywa na rozwój przedsiębiorstw 

transportowych? 

3) Cykl warsztatów Moja Europa: 

 - inicjatywy i programy UE adresowane do młodzieży 

(16.02.2019r.) 

 - przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści i 

dyskryminacji (16.03.2019r.) 

 - prawa człowieka i obywatela Unii Europejskiej (30.03.2019 r.) 

4)Kurs języka angielskiego  Akademia języków Obcych EURO-

KONTAKT, 02.2019 - 06.2019 

Szkolenie 

 

 

Szkolenie 

 

 

 

 

 

Szkolenie 

 

 

 

 

 

Kurs  

Grzegorz Balcerek szkolenie on-line z zakresu znajomości przepisów RODO Szkolenie  

Renata Balcerek 1. Udział i samokształcenie w ramach Programu edukacyjnego 

Muzeum Ziemi Rawickiej Nasza historia - Nasza tożsamość 

2. Udział w modułowym projekcie edukacyjnym  Moja Europa. - 

Semper Avanti: 

Moduł I- Dyskryminacja, mowa nienawiści i przemoc rówieśnicza 

- 16.03.2019 r.,  

Moduł II - PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA - 30.03.2019 

r. 

Moduł III  Programy i inicjatywy europejskie - 16.02.2019 r. 

Szkolenia  

Weronika Swornowska Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studia po-

dyplomowe 

Justyna Andrzejewska 1.Projekt MOJA EUROPA: 

I moduł- Dyskryminacja i przemoc rówieśnicza  

II moduł- Prawa człowieka i obywatela  

III moduł - Programy i inicjatywy europejskie 

 

2.Szkolenie z pierwszej pomocy 12.02.2019 

 

3.  Panaceum na Liceum sesja szkoleniowa dla n-li szkół średnich 

21.02 Leszno organizator Pearson 

 

4. Konferencja dla szkół ponadpodstawowych Szkoła z wizją i 

kompetencje przyszłości, How vocabulary is learned 23.03. Wro-

cław organizator Oxford 

5. Konferencja szkoleniowa Podstawa programowa - pogłębiona 

analiza porównawcza, Reaching for the core of the new Cor Curri-

culum 06.04 Wrocław organizator Macmillan 

Szkolenie 

 

 

 

 

Szkolenie 

 

Szkolenie 

 

 

Konferencja 

 

 

konferencja 

Piotr Mosiek Kolejne zmiany prawa oświatowego i ich wpływ na działalność 

szkól i placówek – Klub Dyrektora (Leszno). 

Nowe zadania dyrektora szkoły zawodowej w związku z reformą 

szkolnictwa zawodowego (Wrocław). 

Ocena pracy nauczyciela po 1 stycznia 2019 r. – „praktycznie krok 

po kroku” – Klub Dyrektora (Leszno). 

Kur-

sy/szkolenia 

 

Lekcje otwarte: brak.  

 

4.3. W minionym półroczu dyrektor szkoły dokonał 13 ocen pracy: R. Balcerek, A. Białec-

kiej, A. Ciąder-Hajnce, D. Jagły, M. Kędzi, M. Nawrot, R. Korczaka, A. Matysiak, M. Pa-

prockiej, M. Ratajczak, I Samól-Biedrowskiej, A. Stachowskiej, R. Uźniak; 2 oceny dorobku 

zawodowego: A. Koniecznej i J. Sierpowskiej. 
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5. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY  
 

Rodzaj dzia-

łalności szkoły:  

Zakres i forma  

monitorowania 

Odpowiedzialny Termin Rezultaty działań 

dydaktyczna Próbne egzaminy 

maturalne. 

Forma:  testy spraw-

dzające - analiza.  

Wicedyrektorki: p. Daria 

Jagła i p. Patrycja Stelma-

szyk oraz przewodniczący 

zespołów przedmiotów 

ogólnokształcących 

Styczeń 

2019 

Egzamin przeprowadzo-

ny został z wydawnic-

twem NOWA ERA w 

okresie 3-7 stycznia 2019 

r. Analiza zrealizowana i 

omówiona zostanie na 

zebraniach zespołów 

samokształceniowych. 

Próbne egzaminy 

zawodowe. 

Forma:  testy spraw-

dzające – analiza. 

Kierownik szkolenia prak-

tycznego p. Krzysztof Kazuń 

i przewodniczący zespołów 

przedmiotów zawodowych  

Na bieżąco Egzaminy przeprowa-

dzane były w ramach 

zajęć, zaś ich rezultaty 

omawiane były na zebra-

niach zespołów samo-

kształceniowych. 

Egzamin maturalny. 

Forma:  wyniki eg-

zaminów - analiza. 

Wicedyrektorki: p. Daria 

Jagła i p. Patrycja Stelma-

szyk oraz przewodniczący 

zespołów przedmiotów 

ogólnokształcących 

Do końca 

paździer-

nika 2018 

Szczegółowa analiza 

zeszłorocznego egzami-

nu maturalnego i zawo-

dowego dokonana zosta-

ła na zebraniu RP w dniu 

18.10.2018 r. Wnioski 

zaś zebrane zostały do 

pracy w zespołach i tam 

dalej poddane dyskusji.  

Egzamin zawodowy. 

Forma:  wyniki eg-

zaminów - analiza. 

Kierownik szkolenia prak-

tycznego p. Krzysztof Kazuń 

i przewodniczący zespołów 

przedmiotów zawodowych 

Do końca 

paździer-

nika 2017 

Sprawdzanie wyni-

ków nauczania z 

przedmiotu zajęcia 

praktyczne. 

Kierownik warsztatów 

szkolnych p. Adam Rataj-

czak 

Maj 2018 Badanie wyników prze-

prowadzono w klasie 

IITM. Wnioski:  1) nale-

ży poprawić technikę 

cięcia piłką do metalu, 2) 

należy zwracać uwagę na 

prawidłową organizację 

stanowiska pracy, 3) 

należy przypominać 

różnicę pomiędzy wy-

miarem zewnętrznym, 

wewnętrznym i miesza-

nym.  

Testy sprawności 

fizycznej we wszyst-

kich klasach. 

Forma: testy spraw-

nościowe – analiza. 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

Wrzesień, 

Maj/czerwi

ec  

Testy zostały zrealizo-

wane. Są to badania 

czynione na początku i 

na końcu roku szkolnego 

w oparciu o testy Zucho-

ry. Wyniki testów są 

podawane uczniom, 

omawiane z nimi. Na 

końcu roku porównywa-

ne są wyniki z testami z 

początku roku. Wyniki 

testów są analizowane na 

zebraniu samokształce-

niowym nauczycieli ( na 

koniec II półrocza).  

wychowawczo 

- opiekuńcza 

Sytuacja wychowaw-

cza w szkole. 

Forma: badania we-

wnętrzne, obserwa-

Pedagog szkolny p. Anna 

Funka - Leciejewska  

Do czerw-

ca 2019 

Sprawozdanie pedagoga 

szkolnego za II półrocze. 

Badania ankietowe zo-

stały zrealizowane w 
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cja, wywiad – anali-

za. 

miesiącu maju (dotyczą-

ce poczucia bezpieczeń-

stwa uczniów) oraz ba-

dania ukierunkowane na 

przystąpienie placówki 

do Sieci Szkół  Promują-

cych Zdrowie – również 

w maju (palenie tytoniu, 

zdrowe odżywianie i 

zdrowy styl życia). 

Funkcjonowanie 

szkoły w opinii ro-

dziców oraz uczniów 

(mocne i słabe stro-

ny). 

Forma: ankieta. 

Pedagog szkolny p. Anna 

Funka - Leciejewska 

Marzec 

2019 

Z uwagi na strajk bada-

nia zrealizowane zostały 

w miesiącu maju 2019 r. 

Najistotniejsze wnioski 

omówione i przekazane 

zostały wszystkim 

członkom RP.  

Inna działal-

ność statutowa 

Losy absolwentów 

szkoły. 

Forma: badania we-

wnętrzne, analiza 

karier, wywiad – 

analiza.  

Doradca zawodowy p. 

Agnieszka Konieczna 

Lipiec 

2019 

Badanie losów absol-

wentów dokonane zosta-

ło w lipcu 2019 r. 

Frekwencja uczniów 

na zajęciach. 

Forma: obserwacja i 

kontrola wg ustalo-

nego harmonogramu. 

Wicedyrektor p. Daria 

Jagła i pedagog szkolny p. 

Anna Funka - Leciejewska 

Wg har-

monogra-

mu 

Co dwa miesiące badana 

była frekwencja wszyst-

kich uczniów. Na pod-

stawie realizowanego 

monitoringu zdiagnozo-

wani zostali uczniowie z 

frekwencją poniżej 80% i 

w stosunku do nich pod-

jęte zostały wychowaw-

cze działania statutowe. 

Na skutek systematycz-

nie realizowanych dzia-

łań nastąpiła o 1 punkt 

procentowy poprawa 

uczniowskiej frekwencji.  

Oczekiwania absol-

wentów szkół pod-

stawowych wobec 

szkoły. 

Forma: ankieta rekru-

tacyjna. 

Wicedyrektor p. Daria 

Jagła 

Lipiec - 

sierpień  

2019 

Badanie zrealizowano w 

miesiącu czerwcu/lipcu. 

Wysunięte wnioski i 

spostrzeżenia posłużą do 

przygotowania oferty 

zajęć pozalekcyjnych w 

kolejnym roku szkolnym. 
 

 

6. INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI WNIOSKÓW ZE SPRAWOWANEGO 

NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z ROKU POPRZEDNIEGO  
 

l. p. Wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego 

Rodzaj działań wynikających                

z wniosków 

Skutki podjętych działań 

1. Wzmocnienie i kontynu-

owanie działań poprawiają-

cych frekwencję uczniów na 

zajęciach edukacyjnych.  

Konsekwentne stosowanie zapisów 

Statutu szkoły i kontrolowanie sytu-

acji klasowej przez wychowawców; 

przypominanie uczniom zasad 

usprawiedliwiania nieobecności; 

organizacja kolejnych konkursów na 

frekwencję oraz innych wydarzeń 

mobilizujących uczniów do systema-

Wprowadzona została karta 

kontroli frekwencji ucznia z 

terminami wyznaczonymi przez 

wicedyrektora; wpisywane są 

pochwały za stuprocentową 

frekwencję oraz nagany za fre-

kwencję poniżej 80%.  

Uczniowie ukarani naganą 
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tycznego uczęszczania do szkoły; 

poinformowanie uczniów, że osoby, 

które w miesiącu poprzedzającym 

uzyskają frekwencję poniżej 80% 

usprawiedliwiają ją u wicedyrektora; 

szybkie reagowanie na niską fre-

kwencję i informowanie wicedyrek-

tora; ze względu na małą ilość po-

chwał wpisywać je w dzienniku za 

wysoką frekwencję; dokładne anali-

zowanie powodów nieobecności w 

porozumieniu z rodzicami. 

usprawiedliwiają swoje nie-

obecności wyłącznie u wicedy-

rektora.  

Kontroli zostały poddane zwol-

nienia wpisywane przez wycho-

wawców klas. W II półroczu 

rozstrzygnięty został kolejny 

konkurs na 100% frekwencję, 

ponadto indywidualnie ucznio-

wie nagrodzeni zostali podczas 

uroczystości zakończenia roku 

szkolnego.  

Do Statutu szkoły wprowadzony 

został zapis informujący o moż-

liwości odwołania od przyznanej 

nagrody lub kary.  

2. Zaplanowanie i uwzględnie-

nie w arkuszu organizacyj-

nym szkoły liczby godzin 

przeznaczonych na pomoc 

psychologiczno – pedago-

giczną adekwatnej do zdia-

gnozowanych potrzeb. 

Analiza indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów; skierowanie 

do organu prowadzącego wniosków 

dotyczącego przyznania funduszy na 

realizację rozmaitych zajęć specjali-

stycznych.  

Dyrekcja szkoły złożyła do 

organu prowadzącego wnioski 

dotyczące dofinansowania pro-

wadzonych przez nauczycieli 

zajęć dodatkowych dla uczniów 

ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi w zakresie 

przedmiotów: język polski, 

język obcy, matematyka. Dodat-

kowo złożony został wniosek na 

realizację innowacji pedago-

gicznej z matematyki oraz na 

indywidualny tok nauki uczen-

nicy z klasy IITB.  

Przydzielone zostały jedynie 2 

godziny zajęć tygodniowo z 

matematyki dla łącznie wszyst-

kich uczniów klas IV Techni-

kum, które były zaplanowane w 

arkuszu organizacyjnym szkoły 

do końca kwietnia 2019 r. Przy-

gotowany został również wnio-

sek na rok szkolny 2019/20 

dotyczący realizacji: godzin 

dodatkowych z matematyki na 

realizację innowacji pn. „Z ma-

turą na ty”, innowacji z języka 

polskiego pn. „Matura i dla 

mnie”, z matematyki i języka 

polskiego na realizację zajęć 

przygotowujących do matury, z 

języka obcego i z wychowania 

fizycznego. Przyznane zostały 

godziny na realizację innowacji 

z matematyki (1 godzina tygo-

dniowo) oraz zajęć przygotowu-

jących do matury z matematyki 

(6 godzin tygodniowo, po jednej 

na każdą klasę).  
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7. OGÓLNE WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PRZEZ DYREKTORA 

SZKOŁY I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

1) Zaplanowanie i uwzględnienie w arkuszu organizacyjnym szkoły liczby godzin 

przeznaczonych na pomoc psychologiczno – pedagogiczną adekwatnej do zdia-

gnozowanych potrzeb.  

2) Zapewnienie wszystkim uczniom (w szczególności uczniom spoza Rawicza) wa-

runków organizacyjnych pozwalających w pełni na ich uczestnictwo w zajęciach 

edukacyjnych. 

PONADTO: 

3) Podniesienie jakości komunikacji interpersonalnej na linii nauczyciel - uczeń 

4) Kontynuowanie działań edukacyjnych podnoszących frekwencję szkolną uczniów. 

5) Podejmowanie dalszych działań edukacyjnych w zakresie optymalizacji nauczania ję-

zyka angielskiego, matematyki i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik bu-

downictwa (kwalifikacja B.33).  
 

 

L. p. Wnioski  Sposoby realizacji Odpowiedzialny 

1. Zaplanowanie i uwzględnie-

nie w arkuszu organizacyj-

nym szkoły liczby godzin 

przeznaczonych na pomoc 

psychologiczno – pedago-

giczną adekwatnej do zdia-

gnozowanych potrzeb. 

Analiza indywidualnych potrzeb eduka-

cyjnych uczniów; skierowanie do organu 

prowadzącego wniosków dotyczących 

przyznania funduszy na realizację rozma-

itych zajęć specjalistycznych.  

Wychowawcy i pozostali 

nauczyciele, pedagog, 

doradca zawodowy, dy-

rektor szkoły, wicedyrek-

tor ds. opiekuńczo - wy-

chowawczych. 

2. Zapewnienie wszystkim 

uczniom (w szczególności 

uczniom spoza Rawicza) 

warunków organizacyjnych 

pozwalających w pełni na 

ich uczestnictwo w zajęciach 

edukacyjnych. 

Analiza harmonogramu realizacji zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych - korygowa-

nie w odniesieniu do pojawiających się 

„okienek” u uczniów i nauczycieli oraz 

innych uwarunkowań zewnętrznych (kursy 

autobusów, PKP i in.). Optymalne wyko-

rzystanie w tym względzie nowo utworzo-

nych sal i budynku G. 

Zastępca dyrektora ds. 

dydaktycznych i powoła-

ny Zespół ds. planu lek-

cyjnego 

 
 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizowanego nadzoru pedagogicznego zostało przedstawione 

 na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2019 r. 

 
 

 


