
Raport z nadzoru pedagogicznego  w XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku  

za rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                           

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658). 

3. Zarządzenie nr 66/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r.                           

w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora 

Oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

 

I Cele  ewaluacji wewnętrznej:  

1. Podniesienie jakości kształcenia w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej 

matematyki oraz pozostałych przedmiotów maturalnych.  

2. Wzmacnianie działań wychowawczych szkoły. 

3. Rozwijanie różnych kompetencji uczniów. 

4.  Wykorzystanie w procesie edukacji metod kształcenia na odległość. 

                                                                                                                   

II Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: 

Tematyka 

ewaluacji 

Wyniki ewaluacyjne 

 

1. Szkoła, 

organizując 

procesy 

edukacyjne, 

uwzględnia 

wnioski z analizy 

wyników 

egzaminu 

maturalnego 

• w szkole analizuje się wyniki egzaminu maturalnego  

• analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej (zewnętrznej) oraz 

innych badań zewnętrznych (np. rankingi maturalne)  

• analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji 

• na podstawie wniosków i rekomendacji nauczyciele planują  

i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych 

• działania te są monitorowane i analizowane 

• na wyniki egzaminu mają wpływ metody kształcenia na odległość 

Wnioski 

• wyniki egzaminu maturalnego są analizowane, a formułowane na 

ich podstawie wnioski służą nauczycielom do poprawy procesów 

edukacyjnych 

• analizie podlegają również wskaźniki zewnętrzne, tj. rankingi 

maturalne, co również wpływa znacząco na podnoszenie jakości 

procesów edukacyjnych 

• wprowadzane przez nauczycieli działania są monitorowane  

i w zależności od potrzeby na bieżąco modyfikowane 

Rekomendacje 

• należy nadal zwracać szczególną uwagę na wyniki egzaminu 

maturalnego, gdyż stanowią one źródło informacji mogących 

poprawić jakość procesów edukacyjnych  

• w szkole powinno się przedstawiać i analizować dostępne 

informacje zewnętrzne pokazujące wyniki na tle innych podobnych 

szkół 

• wprowadzane przez nauczycieli zmiany powinny być okresowo 

monitorowane, np. poprzez porównywanie wyników egzaminu 

maturalnego w kolejnych latach 
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2. Kształtowane są 

postawy  

i respektowane 

normy społeczne 

Wyniki ewaluacyjne 

• zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole są ustalone  

i przestrzegane przez uczniów, pracowników i rodziców 

• zdecydowana większość uczniów i nauczycieli (około 80%) uważa, 

że w szkole panuje atmosfera szacunku 

• współpraca z psychologiem/pedagogiem szkolnym dobrze jest 

oceniane z perspektywy nauczycieli, uczniowie rzadko zwracają się 

o pomoc psychologiczno-pedagogiczną, częściej kierują się do 

wychowawców 

• w działaniach wychowawczych nauczyciele niezbyt często 

zwracają się o  wsparcie psychologa/pedagoga szkolnego  

• nauczyciele i uczniowie korzystają z wsparcia psychologa lub 

pedagoga w różnych sytuacjach 

• uczniowie w razie potrzeby przeważnie otrzymują od szkoły 

odpowiednie wsparcie, szczególnie od wychowawców 

• tematyka godzin wychowawczych nie w pełni zadawala uczniów 

• na godzinach wychowawczych tematyka zagrożeń poruszana jest 

zbyt rzadko 

• nauczyciele modyfikują tematy godzin wychowawczych  

w zależności od bieżących potrzeb 

• prawie połowa uczniów nie potrzebuje wsparcia szkoły  

w sytuacjach problemowych, ale w przypadku ich wystąpienia 

wsparcie nie jest dla części wystarczające 

Wnioski 

• szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne,  

a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej  

są w większości oparte  na wzajemnym szacunku i zaufaniu 

• szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne  

– w tym mające  na celu eliminowanie zagrożeń 

• wzmacniane są pożądane zachowania, które dostosowane są do 

potrzeb uczniów i środowiska, ocenia się je i w razie konieczności 

modyfikuje ich skuteczność 

• podczas organizacji zajęć wychowawczych nie w pełni uwzględnia 

się potrzeby uczniów 

Rekomendacje 

• należy brać pod uwagę potrzeby i preferencje uczniów dotyczące 

tematów godzin wychowawczych 

• należy zachęcać uczniów, żeby nie obawiali się korzystania  

z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego w sytuacjach 

problemowych 

• należy postawić na integrację, kontakty społeczne, organizować 

wyjścia i wycieczki  

 


