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Polityka oświatowa państwa
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2019/20
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 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw

obywatelskich i patriotycznych.
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego.

 Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
 Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia

w zawodach szkolnictwa branżowego.



W Siódemce
kontrola

 Ocenianie zachowania i osiągnięć dydaktycznych uczniów; 
równe traktowanie uczniów i uczennic;

 Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego 
Siódemki;

 Pomoc uczniom obcokrajowcom i powracającym z zagranicy
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W zakresie ewaluacji
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 Kształtowane są postawy i respektowane normy 
społeczne;

 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;

 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki;



Ewaluacja w Siódemce

Rock, dance and blues

Dobre samopoczucie uczniów
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Monitorowanie 
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 Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

w szkole;

 Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do

szkół specjalnych;

 Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów

i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego

uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz

w środowisku społecznym;

 Prowadzenie działalności innowacyjnej;

 Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.



Monitorowanie w Siódemce

 Kompetencje kluczowe – obowiązkowe zajęcia 
dydaktyczne i wychowawcze

 Techniki Lemova

 Wdrażanie uczniów do obowiązku noszenia stroju 
szkolnego i przestrzegania zasad szkolnych 
dotyczących telefonów komórkowych i innych 
sprzętów audiowizualnych
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Arkusz obserwacji
Spacer po szkole
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Arkusz obserwacji  - spacer po szkole 
 
Data……………………       Klasa …...........           Prowadzący ………………………………..................  
Temat zajęć..............................................           Cel lekcji.................................................................  
 
 

Sukcesy, udane elementy zajęć, pozytywne obserwacje 

 
 
 
 
 

 
  

Niepowodzenia i sygnały ostrzegawcze Przyczyny 

 
 
 
 
 

 

  

Widoczne elementy dobrego uczenia się  

1. Uczniowie zajęci są tematem zajęć (wszyscy) 
2. Uczniowie dyskutują w parach lub grupach. 
3. Uczniowie zadają pytania. 
4. Uczniowie wykorzystują wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności.  
5. Uczniowie notują (najistotniejsze dla nich) treści.  
6. Uczniowie szukają dodatkowych informacji. 
7. Uczniowie potrafią odpowiedzieć na pytania kolegów lub nauczyciela.  
8. Uczniowie szukają pomocy u nauczyciela dopiero po wykorzystaniu innych możliwości . 
9. Uczniowie nie są zalęknieni.  
10. Uczniowie podają praktyczną stronę zdobywanej wiedzy. 
11. Uczniowie są bardziej aktywni od nauczyciela 

 

 

Realizacja Pewnej Szkoły 

1. Uczniowie są zmotywowani i rozumieją przydatność nauczanych treści. 
2. Uczniowie otrzymują informację zwrotną tak często, jak tego potrzebują.  
3. Uczniowie pracują w oparciu o rozwiązywanie problemów. 
4. Uczniom stawiane są tylko wymagające cele. 
5. Uczniowie zdobywają wiedzę dzięki odpowiednim strategiom nauczania.  
6. Uczniowie i nauczyciel tworzą wysoką kulturę klasową. 
7. Uczniowie dokonują samooceny  swojej pracy. 
8. Uczniowie i nauczyciel dokonują ewaluacji zajęć. 
9. Uczniowie widzą ciągłość procesu uczenia się.  
10. Uczniowie dostosowują tempo i wielkość „kęsów” wiedzy w procesie uczenia się.  

 

 

                                                                                       Techniki   Lemova 

Cele lekcji Ramy lekcji 

Haczyk Patyczki 

Postawa Zadanie domowe wyprzedzające 

JA ucznia Ocena koleżeńska 

 
 
Rozmowa: 
 
Podpisy: 



Rekolekcje
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Wszystkie barwy nieba 
i ziemi



Zdobywamy statuetkę 

Złotego Erazma

Myśl logicznie, licz praktycznie –
Siódemkowe wędrówki matematyczne
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Okrągły stół
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Nauczyciel w systemie edukacji

Jakość w systemie edukacji

Nowoczesna szkoła

Uczeń w systemie edukacji

Rodzic w systemie edukacji



Siódemka w liczbach
782 35 78 86 24 262 300 4

60% 30% 80% 8%    18 7
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Dążymy do Pewnej Szkoły

debaty;

rozmowy;

spotkania z absolwentami;

monitorowanie;

krótkie ćwiczenia;

ewaluacje;

prace badawcze;

GROW;

inne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu



Wizja Pewnej Szkoły
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Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu jest nastawioną na
ucznia, wysoce rekomendowaną szkołą jako PEWNA SZKOŁA
WYBORU - wysokich kompetencji i charakteru uczniów oraz ludzi,
którzy ją tworzą, pewnie dobranego procesu uczenia się
i środowiska uczenia się.

Pewna Szkoła zmienia uczniów, zmienia się dzięki pewnym
uczniom.

Społeczność lokalna, władze samorządowe mają
pewność, że zadań, jakie wypełnia Szkoła w danym miejscu, nie
jest w stanie wypełnić żadna inna szkoła lub instytucja.



Misja Pewnej Szkoły

Naszą misją jest inspiracja, edukacja, sprostanie i stawianie
wyzwań, oraz wspieranie wszystkich uczniów w drodze do
osiągania ich najwyższego poziomu w procesie uczenia się
i rozwoju osobistym.
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Pewna Szkoła
Spotkania dorosłych

Zespoły wokół problemów
W roli mistrza

Kompetencje liderów
Kultura Siódemki
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Pewny Uczeń
Budowanie charakteru i zaufania

Pozytywna otoczka

Konstruktywna ocena zwrotna

Ocenianie
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Charakterystyka Pewnej Szkoły

Pewni uczniowie

 Pewni uczniowie dobrze czują się w swoim towarzystwie, wspierają się wzajemnie, aby
osiągnąć wspólny i indywidualny cel, który znają bardzo dobrze;

 Pewni uczniowie uczestniczą w procesie uczenia się z własnej woli; są świadomi wartości
rozumienia;

 Pewni uczniowie tworzą i zadają pytania uczące;

 Pewni uczniowie widzą siebie i są świadomi siebie w swoim własnym kontekście, a nie
tylko jako dobrych uczniów.

 Pewni uczniowie mają indywidualne i konkretne nadzieje na przyszłość; gromadzą je,
wierzą w nie i dzielą się nimi z innymi;

 Pewni uczniowie rozumieją prawie wszystko, co jest ich nawykiem;

 Pewni uczniowie myślą krytycznie, z ciekawością podchodzą do wszystkiego co ich otacza;
postrzegają się w przestrzeni historycznej, rodzinnej, społecznej i ogólnoludzkiej.
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Pewni nauczyciele

 Pewni nauczyciele dążą do mistrzostwa swoich uczniów;
 Pewni nauczyciele nie składają pustych obietnic, nie tworzą mylących planów albo

wprowadzają w błąd społeczność i rodziców przez używanie żargonu edukacyjnego.
Są autentyczni;

 Pewni nauczyciele uczą myśli - nie treści;
 Pewni nauczyciele nie koncentrują się na technologii, zasadach, planach, polityce,

a bardziej na uczniach - ich nadziejach i rozwoju;
 Pewni nauczyciele, czynią oczywistym, że każdy uczeń i jego rodzina jest mile

widziany w Szkole bez względu na jego status społeczny, religię, kulturę,
pochodzenie i światopogląd;

 Pewni nauczyciele odróżniają złe pomysły od złego sposobu wprowadzenia
pomysłów;

 Pewni nauczyciele przyznają się do błędów, są świadomi ograniczeń, pewnie
poddają swoją pracę dobrze skonstruowanym kryteriom oceniania i dążą, wraz
z uczniami, do rozwoju;
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Pewny Rodzic
Cel – nie władza

Odwaga – nauczycielski uśmiech

Kamyk – nie skała
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Pewne Środowisko
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Pewna Szkoła, a Pewna Szkoła
Pomoc PP; 

jasno określone cele, wybór lidera
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Co dalej?
Nadzór - zaufanie
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Kompetencje kluczowe
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Pokora
Odejście najlepszych

Właściwe stawianie celów

Samotność uczniów

80/20
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