
 

 

 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE  
W OBSZARZE: Ocenianie kształtujące 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

26.11.2013 31.08.2014 

2. Diagnoza 
potrzeby 

W szkole obserwuje się niezadowalający wpływ oceniania na przebieg procesów 
edukacyjnych, co wiąże się z niskim poziomem zaangażowania uczniów w procesy 
uczenia się, przekonaniem członków społeczności szkolnej, że ocena nie dostarcza 
informacji o postępach ucznia w nauce i nie pomaga w uczeniu się oraz w 
planowaniu indywidualnego procesu uczenia. 

3. Cel  Celem ogólnym realizacji oferty jest wprowadzenie systemu oceniania 
kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz poczucie odpowiedzialności 
za procesy edukacyjne i uzyskane efekty. 

Cele szczegółowe: 

- nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego; 

- poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu 
oraz w komunikacji z rodzicami uczniów; 

- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub 
wybranych jego elementów; 

- opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod 
oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania, na 
wszystkich lub wybranych przedmiotach; 

- nabycie przez nauczycieli kompetencji w obszarze gromadzenia i analizowania 
danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod. 

4. Zakładane 
wskaźniki realizacji 
RPW 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW: 

-  liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach – 25 osób, 

- liczba godzin szkoleniowych – 15h 

 
5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1.Spotkanie szkolnego 
organizatora rozwoju 
edukacji z dyrektorem 
szkoły (2 godz.) 

26.11.2013 Szkoła Podstawowa 

w Człopie 

2. Spotkanie SORE z  



 

 

Radą Pedagogiczną / 
utworzenie zespołu 
zadaniowego (2 godz.) 

04.12.2013 

3. Warsztat 
diagnostyczno-rozwojowy 
(SORE, zespół 
zadaniowy) (4 godz.) 

11.12.2013 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

13.12.2013 – 07.01.2014 

5. Szkolenie z ekspertem 
zewnętrznym:  

a) wprowadzające dla 
całej rady pedagogicznej: 
Ocenianie kształtujące – 
podstawy. (6h) 

b) doskonalące 
umiejętności oceniania 
kształtującego dla grup 
nauczycieli (wg 
nauczanych przedmiotów) 

(5h) 

Styczeń / marzec 2014 

6. Doradztwo 
indywidualne dla 
dyrektora szkoły w celu 
budowania modelu 
pozwalającego na 
utrwalenie i rozwijanie 
przez nauczycieli 
oceniania kształtującego 
w szkole – ekspert 
zewnętrzny (1h) 

Luty / kwiecień 2014 

7. Moderowane spotkania 
zespołów nauczycieli 
poświęcone opracowaniu 
indywidualnych i 
zespołowych metod 
oceniania kształtującego 
oraz motywowaniu i 
doskonaleniu 
wprowadzanych 
rozwiązań 

marzec / maj 2014 

8. Konsultacje 
indywidualne / grupowe / 
coaching dla zespołu 

kwiecień / czerwiec 2014 



 

 

nauczycieli (planowanie 
indywidualnych działań, 
radzenie sobie z 
trudnościami)  z 
ekspertem zewnętrznym. 

(3h) 

9. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

Czerwiec / lipiec 2014 

12. Przedstawienie przez 
SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

Lipiec / sierpień 2014 

13. Rada pedagogiczna z 
udziałem SORE. 
Przedstawienie przez 
SORE sprawozdania z 
realizacji RPW; wspólna 
dyskusja; wnioski i 
rekomendacje. 

Sierpień 2014 

6. Zadania osób 
realizujących RPW 

 

 

 

Rola Zadania 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

Zadania opisano w punkcie 5 

 

Ekspert / specjalista Zadania opisano w punkcie 5; 

Zaangażowanie czasowe: 15 h 

7. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW – sierpień 2014r. 

 

 


