
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach 

 

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadao i zakres działao dyrektora szkoły w roku 

szkolnym 2018/2019. 

Podstawa prawna: 

 Podstawa prawna.  
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.), 
2.Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe(Dz. U. z 
2017r.,poz 60) 
3.RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r.poz. 1658).  

 

       Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadao i czynności określonych w art.33. 

ustawy o systemie oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działao. Działania te prowadzone są 

przez dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb placówki. 

       Nadzór pedagogiczny polega na: 

       Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

        Udzielaniu pomocy szkole, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadao dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuoczych. 

        Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

       Nadzorowi podlega w szczególności: 

       Zgodnośd zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 

       Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

      Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

      Przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 

      Przestrzeganie statutu szkoły. 

      Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach. 

      Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

 



Źródła planowania: 

I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2018/2019 

1.100 rocznica odzyskania niepodległości– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych 
postaw uczniów. 
2.Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 
samodzielnośd, kreatywnośd i innowacyjnośd uczniów. 
3.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 
z zasobów dostępnych w sieci.  

 
 
Tematyka kontroli planowych w szkołach i placówkach woj. opolskiego. 

„Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej” 

 „Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych” 

 

 Tematyka monitorowania w roku szkolnym 2018/2019. 

Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnych 
w procesie nauczania. 
 
Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki. 
 
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 
 
 

 

III. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2017/2018 

  

1) Stosowad formy i metody pracy odpowiednie do potrzeb, charakteru i specyfiki poszczególnych 

uczniów. praca w grupach, indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod 

nauczania,  

2) Budowad u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne wyniki uczenia się, 

3) Informowad uczniów o uzyskanych ocenach w tym stosowad jawnośd komentarza do 

wystawianych ocen za odpowiedzi ustne oraz pisemne,  

4) Jasno formułowad cele lekcji w komunikatach skierowanych do uczniów, 

5) Rzetelnie i aktywnie pełnid dyżury na przerwach międzylekcyjnych, rozpoczynad i kooczyd je 

punktualnie 

6) Zmobilizowad wszystkich nauczycieli do systematycznego uzupełniania informacji o swoich 

działaniach na stronie internetowej szkoły. 

7) Różnicowad  stopieo  trudności  zadao do pracy w domu, 

8) Oceniad różnorodne formy pracy uczniów zgodnie z ustalonymi kryteriami, 

9) Wygospodarowad czas na podsumowanie lekcji 

 

 



 

Formy nadzoru: 

Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora w zakresie zagadnieo 

uznanych w szkole za istotne. 

Kontrola – działania dyrektora w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów 

służących poprawie i doskonaleniu działao w szkole, ukierunkowanych na rozwój dzieci. 

Monitorowanie – forma systematycznej oceny przebiegu działao lub procesów. 

Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartośd informacyjną. 

Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopieo zawodowy. 

Ocena pracy wybranych nauczycieli, uwzględniająca w szczególności poprawnośd merytoryczną 

i metodyczną prowadzonych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, prawidłowośd 

realizacji innych zadao zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawnośd języka, 

pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach, 

zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział 

w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowych, podejmowanie innowacyjnych działao w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca 

z rodzicami), aktywnośd nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, działania nauczyciela w zakresie 

wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwośd i potrzeb, 

przestrzeganie porządku pracy (punktualnośd, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie 

dokumentacji). 

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego: 

1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor. 

2. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. 

3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad: 

Jawności wymagao i sposobów kontroli ich realizacji. 

Obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli.  

Etyki zawodowej.  

Dokumentowania uwag, spostrzeżeo i wyników nadzoru. 

Plan nadzoru zawiera: 

1.  Przedmiot i plan ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzenia 

2. Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły. 

3. Tematykę szkoleo i narad dla nauczycieli. 



4. Harmonogram obserwacji zajęd prowadzonych przez nauczycieli. 

5. Plan dokonywania oceny pracy nauczycieli. 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI 

I. Cel ewaluacji 

             Organizacja wspomagania rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji. 

II. Przedmiot ewaluacji  

Ocena działao szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów 

 

III. Zagadnienia kluczowe, kryteria 

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sposoby uczenia 

się każdego ucznia. 

Nauczyciele rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia. 

Nauczyciele rozpoznają sytuację społeczną każdego ucznia. 

Nauczyciele podejmują działania służące indywidualizacji procesu edukacji w odniesieniu do 

każdego ucznia. 

Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

Szkoła organizuje pomoc uczniom, którzy mają stwierdzone specyficzne trudności w nauce. 

Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych odpowiednie do 

rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

Szkoła pomaga przezwyciężyd trudności każdego ucznia wynikające z braków i zaległości w 

opanowaniu wymaganych treści podstawy programowej. 

Szkoła pomaga przezwyciężyd trudności każdego ucznia wynikające z jego sytuacji 

społecznej. 

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z innymi 

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i 

sytuacją społeczną. 

W szkole są realizowane działania anty dyskryminacyjne obejmujące całą społecznośd 

szkoły. 

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.\ 

 

IV. Metody badawcze 

 

Analiza dokumentów.  

Analiza Teczek Wychowawcy.  

Obserwacje zajęd. 



Ankieta dla nauczycieli.  

Ankieta dla rodziców. 

 Ankieta dla uczniów. 

Wywiad z dyrektorem 

 

V. Termin realizacji: 

wrzesieo 2018 r. – czerwiec 2019 r. 

 

VI. Raport zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, opublikowany na stronie 

internetowej szkoły oraz udostępniony w bibliotece szkolnej. Wnioski i rekomendacje 

przedstawione zostaną rodzicom na zebraniach klasowych. 

 

VII.  Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

 

Wyniki zostaną wykorzystane do podjęcia działao służących doskonaleniu pracy szkoły 

w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów oraz poprawie efektów kształcenia. 

 

VIII. Harmonogram   

  

 

Lp. Zadania Odpowiedzialni za 
przeprowadzenie 
badania 
opracowanie 
wyników, 
wniosków 

Sposób realizacji. 
Metody, techniki, 
narzędzia 

Podmiot 
badao 

Termin 

1. Analiza rozkładów materiału 
nauczania z poszczególnych 
przedmiotów i edukacji oraz 
przedmiotowych systemów 
oceniania pod kątem realizacji 
podstawy programowej. Analiza 
arkuszy monitorowania realizacji 
podstawy programowej. 
Analiza protokołów Rady 
Pedagogicznej pod kątem 
stwarzania uczniom warunków do 
nabywania wiadomości i 
umiejętności określonych w 
podstawie programowej z 
uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji. 

dyrektor analiza dokumentów Nauczycie 
le 

styczeo 
czerwiec 

2019 r. 

2. Analiza dokumentacji 
wychowawców klas.  

wicedyrektor analiza dokumentów wychowaw
cy klas I - 
VIII 

Wrzesieo 
2018 r. 
czerwiec 
2019 r. 

3. Obserwacje zajęd dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuoczych 

dyrektor 
wicedyrektor 

obserwacje zajęd wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 
szkolny  



pod kątem uwzględniania przez 
nauczycieli realizacji podstawy 
programowej oraz zalecanych 
warunków i sposobów jej 
realizacji z uwzględnieniem 
indywidualnej sytuacji każdego 
ucznia oraz wykorzystywania 
zaleceo poradni psychologiczno 
pedagogicznych, rekomendacji 
zespołów ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
zaleceo i spostrzeżeo nauczycieli 
– specjalistów oraz rodziców. 

4. Analiza sposobów rozpoznawania 
możliwości psychofizycznych i 
potrzeb rozwojowych, sposobów 
uczenia się oraz sytuacji 
społecznej każdego ucznia. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

 

analiza Teczek 
Wychowawcy,  analiza 
dokumentacji , ankieta 
dla nauczycieli,  
 ankieta dla rodziców , 
ankieta dla uczniów, 
wywiad z pedagogiem 

nauczyciele 
pedagog 
uczniowie 
rodzice 

marzec 
2019 r. 

5. Analiza współpracy szkoły 
z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi i innymi 
podmiotami świadczącymi 
poradnictwo i pomoc uczniom, 
zgodnie z ich potrzebami 
i sytuacją społeczną. 

Pedagog szkolna analiza dokumentacji, 
ankieta dla 
wychowawców, 
ankieta dla rodziców, 
wywiad z dyrektorem 
szkoły 

pedagog 
wychowaw
cy rodzice 

marzec 
2017 r. 

6. Analiza działao służących 
indywidualizacji procesu 
edukacyjnego w odniesieniu do 
każdego ucznia. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza dokumentacji, 
ankieta dla 
nauczycieli, 
 ankieta dla rodziców, 
 ankieta dla uczniów, 
 wywiad z dyrektorem 
szkoły 

nauczyciele 
pedagog 
uczniowie 
rodzice 

marzec 
2019 r. 

7.  Analiza organizowania i 
udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza dokumentacji, 
ankieta dla 
nauczycieli, 
 ankieta dla rodziców, 
ankieta dla uczniów, 
 wywiad z dyrektorem 
szkoły 

nauczyciele 
pedagog 
uczniowie 
rodzice 

marzec 
2019 r. 

8. Analiza działao szkoły służących 
integracji uczniów. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza dokumentacji  
ankieta dla nauczycieli 
ankieta dla rodziców  
ankieta dla uczniów 
wywiad z dyrektorem 
szkoły 

nauczyciele 
pedagog 
uczniowie 
rodzice 

marzec 
2019 r. 

9. Analiza wyników nauczania i 
osiągnięd uczniów z 
uwzględnieniem ich możliwości 
rozwojowych. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza porównawcza 
indywidualnych 
wyników uczniów 
uzyskanych na 
sprawdzianach oraz 
ocen uzyskanych w 
wyniku klasyfikacji 

uczniowie 
nauczyciele 

Czerwiec 
2019 r. 



śródrocznej i rocznej, 
analiza osiągnięd 
uczniów w 
konkursach, zawodach 

10. Podsumowanie badao. 
Przygotowanie materiałów do 
projektu raportu z ewaluacji 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza i opracowanie 
zebranych informacji 

 Czerwiec 
2019 r. 

11. Przygotowanie projektu raportu 
i zaprezentowanie go 
dyrektorowi szkoły. 
Przedstawienie Radzie 
Pedagogicznej projektu raportu 
oraz propozycji wniosków 
z ewaluacji wewnętrznej, 
dyskusja nad projektem. 

Zespół ewaluacyjny: 
 

analiza i opracowanie 
materiałów 
przygotowanych przez 
zespół ds. ewaluacji 
prezentacja projektu 
raportu 

 Czerwiec 
2019 r. 

12. Opracowanie raportu. Rada Pedagogiczna analiza projektu 
raportu, zgłaszanie 
propozycji zmian i 
poprawek,  

 Czerwiec 
2019 r. 

13. Opracowanie przez Radę 
Pedagogiczną rekomendacji do 
pracy w nowym roku szkolnym. 

Rada Pedagogiczna analiza raportu, 
opracowanie 
rekomendacji do pracy 
w nowym roku 
szkolnym 

 Czerwiec 
2019 r. 

14. Prezentacja raportu na Radzie 
Pedagogicznej. 

dyrektor prezentacja raportu  Czerwiec 
2019 r. 

15. Zapoznanie z raportem rodziców. wicedyrektor publikacja raportu na 
szkolnej stronie 
internetowej  

 czerwiec 
2019 r.; 
sierpieo 
2019 r. 

 

IX. Plan przeprowadzania czynności ewaluacyjnych, podstawowe zadania zespołu 

ewaluacyjnego: 

 

1.Rozpracowanie metod badawczych, przygotowanie narzędzi badawczych: październik 

2018 r. 

2.Przeprowadzenie badao przez poszczególne zespoły we wskazanym zakresie przez 

wyznaczonych nauczycieli (według terminów realizacji wskazanych w harmonogramie). 

3. Zgromadzenie i przetworzenie danych oraz ich wstępna interpretacja 

4. Podsumowanie badao, analiza zebranych informacji (według terminów realizacji 

wskazanych w harmonogramie). 

5. Przygotowanie materiałów do projektu raportu z ewaluacji: marzec - kwiecieo 2019 r. 

6. Przygotowanie projektu raportu, wypracowaniu wniosków i rekomendacji oraz 

zaprezentowanie go dyrektorowi szkoły: czerwiec 2019 r. 

7. Opracowanie raportu - czerwiec 2019 r. 

8. Prezentacja raportu – czerwiec/ sierpieo 2019 r. 

 

 

 



 

 

KONTROLA 

Zakres 
kontroli 

Szczegółowa 
tematyka 

Podstawa prawna  Sposób 
realizacji 

narzędzia termin 

Sposób 
prowadzenia 
obowiązującej 
dokumentacji. 

Prawidłowośd 
prowadzenia 
dokumentacji 
(dzienniki zajęd, 
dziennik 
elektroniczny 
arkusze ocen) w 
zakresie realizacji 
podstawy 
programowej, 
przestrzegania 
przez nauczycieli 
zasad oceniania, 
klasyfikowania i 
promowania, 
systematyczności 
wymaganych 
wpisów ze 
szczególnym 
zwróceniem uwagi 
na wpisy dotyczące 
dokumentowania 
obecności uczniów 
na lekcjach, 
tematów zajęd, 
potwierdzanie 
odbycia zajęd 
podpisem 
nauczycieli. 

Rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej; 
Rozporządzenie w sprawie 
dokumentacji przebiegu 
nauczania 

analiza 
dokumentacji 
(dzienniki 
lekcyjne i 
innych zajęd, 
arkusze ocen, 
plany 
dydaktyczne, 
karty 
wycieczek, 
Teczka 
Wychowawcy) 

arkusz do 
kontroli 
dokumenta
cji 
obowiązują
cy w szkole 

IX-XI 
2018 r. 
V-VI 
2019 r. 

Realizacja 
zaleceo poradni 
psychologiczno
pedagogicznej 

Działania 
wychowawców 
i pedagoga 
szkolnego służące 
rozpoznaniu 
indywidualnej 
sytuacji każdego 
ucznia. 
Prawidłowośd 
prowadzenia 
dokumentacji 
wychowawcy 
klasowego.  
Prawidłowośd 
prowadzenia 
dokumentacji 
dotyczącej pomocy 
psychologiczno-

Rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego; 
Rozporządzenie w sprawie 
zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno 
pedagogicznej; Statut szkoły 

Przegląd 
dokumentacji , 
obserwacja 
zajęd 

arkusz 
przeglądu, 
arkusze 
obserwacji 
zajęd 

X-XII 
2018 r. 



pedagogicznej.  
Działania 
uwzględniające 
indywidualizację 
procesu edukacji 
w odniesieniu do 
każdego ucznia. 

Stosowanie 
przez 
nauczycieli 
zalecanych 
warunków  
i sposobów 
realizacji 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego z 
uwzględnieniem 
indywidualnej 
sytuacji każdego 
ucznia. 

Monitorowanie 
dokumentacji 
dotyczącej realizacji 
podstawy 
programowej 
(kontrola 
dzienników, liczba 
zrealizowanych 
zajęd, tematyka 
zajęd). 
Gromadzenie przez 
nauczycieli danych 
z realizacji 
podstawy 
programowej.  
Prawidłowośd 
prowadzenia 
dokumentacji 
wychowawcy 
klasowego.  
Prawidłowośd 
prowadzenia 
dokumentacji 
dotyczącej pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego; 
Rozporządzenie w sprawie 
zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno 
pedagogicznej; Statut szkoły; 
regulaminy szkolne 

przegląd 
dokumentacji 
obserwacja 
zajęd pod 
kątem 
znajomości 
przez 
nauczycieli 
podstawy 
programowej 
oraz 
uwzględniania 
indywidualnej 
sytuacji 
każdego 
ucznia 

arkusz 
przeglądu  
arkusze 
obserwacji 
zajęd 

X-XII 
2018 

Zapewnienie 
uczniom 
bezpieczeostwa 
w trakcie zajęd 
organizowanych 
przez szkołę. 

Aktywne pełnienie 
dyżurów 
nauczycieli na 
przerwach.  
Prawidłowośd 
organizacji pracy 
świetlicy szkolnej. 
Bezpieczeostwo 
uczniów przy 
organizacji 
wycieczek, imprez 
szkolnych 

Rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeostwa uczniów; 
Statut szkoły; Plan i 
regulamin pełnienia dyżurów 
przez nauczycieli 

 przegląd 
dokumentacji, 
obserwacja 
zajęd,  
obserwacja 
pełnienia 
dyżurów 
nauczycieli na 
przerwach, 
analiza 
wypadków 
uczniowskich 

arkusz 
przeglądu, 
arkusze 
obserwacji 
zajęd, 
kwestio- 
- nariusz 
wywiadu 

cały rok 
szkolny 

 

WSPOMAGANIE 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu: 

1.  Organizowanie szkoleo i narad zgodnie z potrzebami szkoły. 

2. Opracowanie planu WDN.  



3. Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. 

4.  Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.  

5.  Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

 

Lp Tematyka narad Forma Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1. Narada inaugurująca nowy rok szkolny: 
Zatwierdzenie planu pracy szkoły. - 
Przydział godzin obowiązkowych i 
ponadobowiązkowych, przydział 
wychowawstw, stan przygotowania 
szkoły do nowego roku szkolnego. - 
Zapoznanie z kierunkami polityki 
oświatowej paostwa 

narada organizacyjna sierpieo 2018 r. Dyrektor 

2 Omówienie zasad i form nadzoru 
pedagogicznego: Prezentacja planu 
nadzoru pedagogicznego. 

narada organizacyjna wrzesieo 2018 r Dyrektor 

3.  Konferencja 
szkoleniowa 

wrzesieo  r.  

4. Szkolenie z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

Konferencja 
szkoleniowa 

Październik 
2018 r. 

 

5. Szkolenie - cukrzyca Konferencja 
szkoleniowa 

Listopad 2018 r.  

6. Podsumowanie półrocza. Klasyfikacja 
śródroczna, wnioski do dalszej pracy, 
indywidualne kierunki pracy. 

narada klasyfikacyjna Luty 2019 r. Dyrektor 

7. Podsumowanie pracy dydaktyczno-
wychowawczej za I półrocze: - Wyniki i 
wnioski ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego w I półroczu. - Ocena 
stopnia realizacji planu pracy na bieżący 
rok. 

narada analityczna Luty 2019 r. Dyrektor 

8. Szkolenie w ramach potrzeb Konferencja RP Marzec 2019 r. Dyrekcja, 
Nauczyciel 
starający się o 
awans 

9. Szkolenie w ramach potrzeb Konferencja 
szkoleniowa 

Kwiecieo 2019 r.  

10. Narada klasyfikacyjna: - Podjęcie uchwały 
RP w sprawie wyników klasyfikacji i 
promocji uczniów. 

narada klasyfikacyjna Czerwiec 2019 r. Dyrektor 

11. Podsumowanie pracy za rok szkolny 
2018/2019. Wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej. 

narada analityczna Czerwiec 2019 r. Dyrektor 

 

OBSERWACJE ZAJĘD  

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, 

wychowawczego lub opiekuoczego. 



Celem obserwacji zajęd będzie: 

1. Ocena pracy nauczyciela. 

2.  Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadao 

edukacyjnych.  

3.  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem.  

4. Diagnoza realizacji wybranych zadao edukacyjnych. 

5.  Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuoczego, na podstawie 

bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci. 

Obserwacji podlegad będą: 

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze.  

2. Spotkania z rodzicami. 

3.  Imprezy szkolne. 

Tematyka obserwacji:  

1. Realizacja podstawy programowej.  

2. Wykorzystanie czasu zajęd edukacyjnych.  

3. Stosowanie oceniania kształtującego. 

4. Systematyczne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.  

5. Dostosowywanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz opinii i 

orzeczeo poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Informowanie uczniów o celach uczenia się. 

7. Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. 

8.  Umiejętnośd pracy zespołowej. Celowośd zadawania prac domowych – dostosowanie do 

indywidualnych możliwości uczniów. 

 

HARMONOGRAM OBSERWACJI 

lp Nazwisko i imię X XI XII I II III IV V 

1. Bekier Elżbieta dyr        

2. Bławicka Alicja  z-ca       

3. Brzozowska Ewa   z-ca      

4. Chramega Wójcik 
Jolanta 

   dyr     

5. Dorosz Michał      dyr   

6. Duszeoko Iwona   dyr      

7. Gospodarczyk 
Halina 

    dyr    

8. Jakubowicz Alicja       dyr  

9. Janusz Joanna  z-ca       

10. Jarzycka Alicja   dyr      

11. Nowak Eliza        dyr 

12. Konieczna  dyr       



Małgorzata 

13. Kornecka Anna    dyr     

14. Kowalczyk 
Krzysztof 

     dyr   

15. Kołat Anna   dyr      

16. Kajdan 
Małgorzata 

      dyr  

17. Kepska Natalia     dyr    

18. Nogaj Magdalena  z-ca       

19. Midor Iwona    z-ca     

20. Grubiak Maciej        dyr 

21. Podkowska 
Agnieszka 

    z-ca    

22. Przedwojewska 
Wanda 

     z-ca   

23. Rogalska Joanna        dyr 

24. Sanowska Elwira   dyr      

25. Sidor Robert    z-ca     

26. Niziołek Wiesław       z-ca  

27. Szczeblowska 
Joanna 

 dyr       

28. Świerczewska 
Beata 

    dyr    

29. Zych Joanna     z-ca    

30. Dittman Bożena       z-ca  

 

Ocenie pracy w roku szkolnym 2018/2019 zostaną poddani  nauczyciele: 

- Joanna Rogalska 

- Joanna Szczeblowska 

- Joanna Zych 

- Agnieszka Podkowska 

- Joanna Janusz 

- Halina Gospodarczyk 

- Maciej Grubiak 

- Krzysztof Kowalczyk 

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu  

12 września 2018 r. 


