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Bydgoszcz, maj 2007 r 

 
Cel: Ocena i projektowanie poprawy jakości kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 
 
L.p. Cele szczegółowe Planowane efekty realizacji celów 
1. Podnoszenie umiejętności kontekstowego 

interpretowania i wykorzystania wyników 
egzaminu zewnętrznego.  

Wykorzystanie kompetencji nauczycieli w zakresie interpretowania i wykorzystania wyników 
sprawdzianu zewnętrznego do wprowadzania zmian w szkolnym systemie kształcenia. 

2. Podnoszenie efektywności procesu 
dydaktycznego w zakresie kształcenia  
i diagnozowania umiejętności określonych  
w standardach egzaminacyjnych. 

Wzrost kompetencji metodycznych nauczycieli. 

3. Objęcie doradztwem metodycznym 
nauczycieli ze szkół w gminach 
osiągających niskie wyniki egzaminu 
zewnętrznego 

Powołanie doradców metodycznych w gminach lub nawiązanie stałej współpracy nauczycieli  
z istniejącymi w województwie kujawsko-pomorskim placówkami doskonalącymi w zakresie 
doradztwa metodycznego. 

4. Podnoszenie efektywności procesu 
wychowawczo-dydaktycznego i 
opiekuńczego w zakresie przygotowania 
dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

Poprawa przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. 
Wzrost kompetencji metodycznych nauczycieli. 

5. Wsparcie różnych form edukacji 
przedszkolnej z uwzględnieniem 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

Stworzenie warunków wszystkim dzieciom mieszkającym na terenie danej gminy do 
wyrównywania deficytów rozwojowych oraz do uczestniczenia w różnych formach edukacji 
przedszkolnej. 

6. Systematyczne monitorowanie i ewaluacja 
efektów wprowadzanych zmian, w tym 
podnoszenie kompetencji dyrektorów  
w zakresie monitorowania wdrażanych 
programów poprawy efektywności 

Wzrost jakości kształcenia w gimnazjach gmin osiągających najniższe wyniki. 
Poprawa jakości nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 
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kształcenia.  
7. Ocena wyników kształcenia uczniów 

gimnazjów w województwie – 
wykorzystanie EWD. Rok szkolny 
2009/2010. 
 

Wykorzystanie wyników badań do dalszego projektowania zmian w systemie kształcenia. 
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Harmonogram realizacji zadań 

 

Cel Zadanie 
Osoby  

odpowiedzialne 

Instytucje  

wspomagające 

Okres  

realizacji 
Uwagi 

Organizacja szkoleń rad pedagogicznych  
w zakresie podnoszenia umiejętności kontekstowego 
interpretowania i wykorzystania wyników i egzaminu 
zewnętrznego oraz wykorzystania EWD  
w gimnazjach. 

konsultanci,  
doradcy 
metodyczni, 
wizytatorzy 
rejonów, 
dyrektorzy szkół 

placówki doskonalenia 
nauczycieli 
 

wrzesień– 
listopad 2008 

 

Uwzględnienie w planie pracy placówek 
doskonalenia nauczycieli analizy wyników 
sprawdzianów i egzaminów oraz raportów CKE  
i OKE do przygotowania oferty szkoleniowej. 

dyrektorzy 
placówek 
doskonalenia 
nauczycieli  

Kurator Oświaty lipiec-
wrzesień 
2008 

 

Opracowanie i opublikowanie na stronie Kuratorium 
Oświaty, w biuletynach placówek doskonalenia 
nauczycieli scenariuszy spotkań z rodzicami 
w zakresie podnoszenia umiejętności kontekstowego 
interpretowania i wykorzystania wyników 
sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. 

wizytatorzy 
rejonowi, 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciele 

placówki doskonalenia 
nauczycieli 

rok szkolny 
2008/2009 

 

Podnoszenie 
umiejętności 
kontekstowego 
interpretowania  
i wykorzystania 
wyników sprawdzianu  
i egzaminu 
zewnętrznego  
w szkołach o 
najniższych wynikach 
kształcenia 
 

Organizacja konkursu na artykuł promujący szkoły 
osiągające wysokie wyniki kształcenia, np.:  

• Nam się udało; 
• Nasza droga do sukcesu; 
• Podwyższyliśmy wynik egzaminu. 

wizytatorzy 
rejonowi, 
konsultanci, 
doradcy 
metodyczni, 
dyrektorzy szkół 

placówki doskonalenia 
nauczycieli 

październik – 
listopad 2008 
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Cel Zadanie 
Osoby  

odpowiedzialne 

Instytucje  

wspomagające 

Okres  

realizacji 
Uwagi 

Opracowanie przez ośrodki doskonalenia 
zawodowego nauczycieli systemu działań doradczo-
metodycznych kierowanych do konkretnych gmin  
dotyczących: 

a) wspomagania pracy dydaktyczno – 
wychowawczej nauczycieli w zakresie 
kształtowania tych umiejętności, które 
w kolejnych latach egzaminu sprawiają 
uczniom najwięcej trudności, 

b) wykorzystania  wyników egzaminu 
            zewnętrznego do wprowadzania zmian 

                  w szkolnym systemie kształcenia. 

dyrektorzy 
ośrodków 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli  
z terenu 
województwa 
kujawsko - 
pomorskiego 

Kurator Oświaty rok szkolny 
2008/2009 

 Podnoszenie 
efektywności procesu 
dydaktycznego  
w zakresie kształcenia  
i diagnozowania 
umiejętności 
określonych  
w standardach 
egzaminacyjnych. 

Uwzględnienie w planie pracy wojewódzkiej 
placówki doskonalenia nauczycieli tematyki szkoleń 
doskonalących kompetencje metodyczne nauczycieli 

dyrektorzy 
placówek 
doskonalenia 
nauczycieli 

 Kurator Oświaty 
 

rok szkolny 
2008/2009 

 

Przedstawienie wyników badania dzieci 
sześcioletnich w zakresie przygotowania dziecka do 
podjęcia nauki w szkolnej. 

zespół 
pracowników KO 
i KPCEN 

wizytatorzy szkół 
podstawowych i 
przedszkoli 

listopad  
2008  

 

Publikacja wyników badań w czasopiśmie lokalnym 
 

wizytatorzy KO KPCEN listopad 2008  

Podnoszenie 
efektywności procesu 
wychowawczo-
dydaktycznego i 
opiekuńczego w 
przedszkolach i 
oddziałach 
przedszkolnych w 
szkołach podstawowych 

Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w 
zakresie umiejętności analizowania i interpretacji 
wyników badań dzieci sześcioletnich 
przeprowadzonych metodą SGS 

konsultanci 
KPCEN 

placówki doskonalenia 
nauczycieli 

wrzesień-
grudzień 
2008 
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Cel Zadanie 
Osoby  

odpowiedzialne 

Instytucje  

wspomagające 

Okres  

realizacji 
Uwagi 

w zakresie 
przygotowania dzieci do 
podjęcia nauki w szkole. 

Upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań służących 
skutecznej realizacji zadań w zakresie poprawy 
jakości procesu edukacyjnego w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, w szczególności przez promowanie 
przykładów dobrych praktyk 

zespół ds. 
poprawy jakości 
kształcenia  

wizytatorzy szkół 
podstawowych i 
przedszkoli  

rok szkolny 
2008/2009 

 

Zorganizowanie debaty na temat różnych form 
pomocy i wspomagania wczesnego rozwoju dzieci  
w wieku przedszkolnym. 
 

wizytatorzy 
rejonowi, 
przedstawiciele 
JST 

poradnie psychologicno-
pedagogiczne, 
przedszkola 

 
do 30.04.09 r. 

 

Wspieranie różnych 
form edukacji 
przedszkolnej  
warunkującej 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci 

Inicjowanie tworzenia strategii rozwoju edukacji 
elementarnej na terenie danej JST 

wizytatorzy 
rejonowi , JST 

komisje oświaty, 
stowarzyszenia  
i organizacje 
pozarządowe, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli. 
 

  

Sporządzenie wykazu gimnazjów, które osiągnęły 
niezadowalające wyniki kształcenia w ciągu 6 lat.  

Zespół KO, 
KPCEN 

 15.08.08r.  

Skierowanie zaleceń do wymienionych szkół zgodnie 
z art. 34 ustawy o systemie oświaty. 

wizytatorzy 
rejonów 

 20.09.08r  

Przygotowanie programu naprawczego w oparciu 
o wnioski szkoły, JST, wizytatora oraz programu 
KO. 

dyrektorzy 
gimnazjów 

JST, wizytatorzy, 
placówki doskonalenia 
nauczycieli, organizacje 
pozarządowe. 

15.10.08r.  

Systematyczne 
monitorowanie i 
ewaluacja efektów 
wprowadzanych zmian, 
w tym podnoszenie 
kompetencji dyrektorów 
w zakresie 
monitorowania 
wdrażanych programów 
poprawy efektywności 
kształcenia 

Opracowanie arkusza do monitorowania realizacji 
przez gimnazja zadań  wynikających z programów 
naprawczych. 

zespół KO  30.01.09r   
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Cel Zadanie 
Osoby  

odpowiedzialne 

Instytucje  

wspomagające 

Okres  

realizacji 
Uwagi 

Opracowanie przez placówki doskonalenia 
zawodowego nauczycieli systemu działań 
doradczych kierowanych do dyrektorów gimnazjów 
mających na celu doskonalenie ich kompetencji w 
zakresie monitorowania wdrażania programów 
poprawy efektów kształcenia. 

konsultanci, 
doradcy 
metodyczni, 
wizytatorzy 
rejonów 

KO rok szkolny 
2008/2009 

 

Promowanie przykładów dobrej praktyki  wizytatorzy 
rejonów 

gimnazja o wysokich 
wynikach kształcenia 

rok szkolny 
2008/2009 

 

Monitorowanie efektywności wprowadzanych zmian. dyrektorzy 
gimnazjów, 
wizytatorzy  
rejonowi 

 30.03.09r.  

Ocena stopnia realizacji zadań wynikających z 
wdrażania programów naprawczych , porównanie 
wniosków z wynikami egzaminu zewnętrznego 
przekazanie wniosków zespołowi ds. ewaluacji planu 
nadzoru pedagogicznego. 

wizytatorzy, 
zespół KO 

 30.06.09r.  

 

Organizacja konferencji poświęconej ocenie stopnia 
realizacji programu poprawy jakości procesu 
edukacyjnego w gimnazjach. 

 Kurator Oświaty przedstawiciele  
JST oraz instytucji 
zaangażowanych w 
realizację programu. 

20.09.09r.  

 Wyznaczenie w roku szkolnym 2009/2010 
(obligatoryjnie) przez wszystkie gimnazja EWD (z 
dokładną analizą i wnioskami). 
Sporządzenie raportu. 

wizytatorzy 
rejonowi, 
konsultanci 
KPCEN, OKE 

Ocena wyników 
kształcenia uczniów 
gimnazjów  w 
województwie – 
wykorzystanie EWD.  
 

Kontekstowa analiza porównawcza wyników 
egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez uczniów 
powiatów sępóleńskiego i rypińskiego 

 

 Rok szkolny 
2009/2010. 
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                                                                                                                                                          Zatwierdzam do realizacji   
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