
CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKOŁY

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

poziom podstawowy



PLAN   NASZEGO  SPOTKANIA

„Szkoła Ucząca Się – krótka historia wprowadzania OK w naszej szkole?”

• dyrektor NSP 47, p. Katarzyna Pluta

„Ocenianie kształtujące – wprowadzenie dla rodziców”

• koordynator SUS, trener i opiekun naszej szkoły, p.Agnieszka Karlak

„OK – z praktyk naszej szkoły”

• liderzy zespołów OK:

• p.Agnieszka Nowakowska (I etap kształcenia)

• p. Małgorzata Sałata (II etap kształcenia)



PRIMUS 

jako początek, 

jako lider zmian i innowacji edukacyjnych,

którego celem jest 

wszechstronny rozwój swoich uczniów, 

rozwijanie ich talentów i osobowości.



CYTATY  Z  ZATWIERDZONEJ  KONCEPCJI ROZWOJU  NSP 47 

GRUDZIEŃ 2014

(…) Uczniowie jako główny podmiot edukacji aktywnie zdobywają wiedzę i umiejętności. (…)

(…) Kryterium sukcesu: im bardziej samodzielny uczeń w procesie uczenia się, tym sukces większy. (…)

(…) Organizacja stale ucząca się. (…)

(…) Zmiana systemu oceniania – ocena jako informacja o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności (ocenianie kształtujące). (…)



KRÓTKA  HISTORIA

Przystąpiliśmy do programu „Szkoła Ucząca Się” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

W lutym 2016 roku nasza szkoła została zakwalifikowana do XIV edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły w ramach SUS.

Startujemy od poziomu podstawowego, aby po dwóch latach rozpocząć 

kolejne działania - już na poziomie zaawansowanym. 

Po zakończeniu modułów na poziomie zaawansowanym będziemy ubiegać się  

o uzyskanie Tytułu "Szkoły Uczącej Się" – certyfikatu jakości nauczania              

i uczenia się uczniów.

Tytuł ten jest docenieniem wysiłków nauczycieli oraz dyrektorów szkoły,    

którzy wdrażają strategie uczenia się i nauczania wykorzystujące          

ocenianie kształtujące. 



Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki 

podstawowe elementy oceniania kształtującego, tj.:

• cele lekcji, 

• kryteria sukcesu.



Działania na poziomie zaawansowanym koncentrują się na pogłębianiu rozumienia

oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego

i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Dyrektorzy wraz z nauczycielami uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną

na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.



W marcu 2016 roku dyrektor i wicedyrektor NSP 47  uczestniczyli w 3-dniowym szkoleniu „Dyrektor OK”.

Wdrażanie programu OK w naszej szkole rozpoczęło się w sierpniu 2017 roku:

• wyłonieniem liderów zespołów przedmiotowych OK,

• ustaleniem zasad współpracy z opiekunem naszej szkoły z ramienia CEO,

• szkoleniem rady pedagogicznej,

• kursem internetowym dla szkolnych liderów OK na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej.



Agnieszka Karlak – trenerka i mentor w programach Aktywna Edukacja oraz Szkoła Ucząca Się w ramach CEO, 

a także polonistka w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, lektorka języka polskiego dla obcokrajowców.

Agnieszka Nowakowska – lider OK I etapu kształcenia NSP 47, 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b.

Małgorzata Sałata – lider OK II etapu kształcenia NSP 47, 

nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4b.



Do programu SUS mogło przystąpić tylko 30 nauczycieli.  Wybór był trudny i obecnie:

• wszyscy wychowawcy klas 1-6, 

• nauczyciele języka polskiego, 

• nauczyciele języka angielskiego, 

• nauczyciele historii,

• nauczyciele matematyki,

• nauczyciele przyrody

wprowadzają elementy OK.
W tym roku szkolnym poznajemy i wdrażamy:

• cele lekcji w języku ucznia,

• kryteria sukcesu.



Dziękuję za uwagę 

i oddaję głos ekspertom.


