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Uchwała Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Lubawie
Nr 6/2018/2019
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu
doskonalenia pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie po dokonaniu analizy:
1) wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Lubawie w roku szkolnym 2017/2018 przedstawionych na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu
26 czerwca 2018 r.,
2) sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora
Oświaty w roku szkolnym 2017/2018,
3) raportów z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w miesiącu styczniu 2018 r. przez Kuratorium
Oświaty w Olsztynie w Technikum w Zespole Szkół w Lubawie,
4) kontroli przeprowadzanych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Olsztynie w trakcie roku
szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół w Lubawie
ustala sposób wykorzystania zawartych w w/w dokumentach wniosków w celu doskonalenia
pracy szkoły:
1. W bieżącej pracy całorocznej wszyscy nauczyciele winni bezwzględnie angażować się
w poprawne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
a w dalszej kolejności realizację działań dotyczących tejże pomocy,
2. W roku szkolnym 2018/2019 należy kłaść szczególny nacisk na rozwój sposobów, metod i form
pracy w zakresie nauczania matematyki, co przełoży się w przyszłości na wyniki egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu,
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3. Wszyscy nauczyciele winni angażować się, w tym świadczyć swoją postawą, w rozwijanie
wśród uczniów zasad etycznego i uczciwego postępowania w szkole i w życiu,
4. Rok szkolny 2018/2019 w/b poświęcony na przygotowania do wdrożenia nowej podstawy
programowej w Liceum Ogólnokształcącym i Technikach w związku z reformą oświaty
polegającą na uruchomieniu od roku szkolnego 2019/2020 czteroletnich liceów i pięcioletnich
techników,
5. W dalszym ciągu należy kłaść szczególny nacisk na rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów oraz ich
stylów uczenia się,
6. Wszyscy nauczyciele winni prowadzić działania uwzględniające indywidualizację procesu
nauczania w odniesieniu do każdego ucznia,
7. Oferta zajęć pozalekcyjnych winna być w pełni dostosowana do potrzeb i zainteresowań
uczniów zgodnie z ich oraz rodziców sugestiami wyrażonymi w trakcie spotkań oraz
wypełnionych ankiet,
8. Należy dołożyć wszelkich starań, aby plan lekcji uwzględniał przede wszystkim potrzeby
edukacyjne i bezpieczeństwo uczniów- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9. Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym program wychowawczoprofilaktyczny, winien być opracowywany, analizowany, oceniany i modyfikowany wspólnie
z uczniami i rodzicami, aby spełniał on oczekiwania wszystkich funkcjonujących w szkole
stron,
10. Konsekwentnie kontynuować w roku szkolnym 2018/2019 działania zmierzające do poprawy
frekwencji uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz przestrzegać zapisów
Statutu w zakresie usprawiedliwiania nieobecności,
11. W dalszym ciągu należy czynić starania, aby wspólnie poprawiać wizerunek szkoły
w środowisku lokalnym oraz realizować działalność promocyjną szkoły oraz podejmować
kolejne inicjatywy promujące szkołę wśród gimnazjalistów oraz ich rodziców,
12. W bieżącej pracy całorocznej należy położyć większy nacisk na dyscyplinę pracy nauczycieli
w zakresie pełnienia przez nich dyżurów na przerwach oraz punktualnego rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktycznych, tak aby uczniowie nie tracili czasu lekcji,
13. Należy stosować zasady kultury osobistej w kontaktach z uczniami i rodzicami, aby
zminimalizować ryzyko niepotrzebnych skarg,
14. Nauczyciele winni wypracować i stosować metody zachęcające uczniów do pracy nad sobą,
promować wśród nich wartość edukacji, a osiągnięcia i wyniki upowszechniać,
15. Należy w dalszym ciągu dbać o higieniczne i bezpieczne warunki pracy i nauki,
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16. Współpraca członków Rady Pedagogicznej winna być nastawiona nie tylko na realizację pracy
dydaktycznej i wychowawczej, ale naznaczona wzajemnym zaufaniem, życzliwością, kulturą
osobistą, brakiem wzajemnych uprzedzeń, antagonizmów i niezdrowej rywalizacji,
co przełoży się na budowanie dobrej atmosfery pracy i relacji,
17. Kontynuować współpracę w duchu poszanowania wzajemnych praw i obowiązków
z przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników młodocianych oraz wraz z nimi promować
wartość szkolnictwa zawodowego,
18. Należy poszerzać i uzupełniać wiedzę wszystkich członków Rady Pedagogicznej w zakresie
praw i obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza
przepisów wewnątrzszkolnych,
19. Szkoła winna być nastawiona na działania intensyfikujące doskonalenie jakości pracy, dzięki
czemu Zespół Szkół w Lubawie podniesie swoje szanse na pozyskanie większej liczby
gimnazjalistów, a w latach następnych również absolwentów szkoły podstawowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

