
Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim na 
rok szkolny 2017/2018 

 
 
Podstawa prawna opracowania planu: 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658) 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) 
5. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17 
7. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18 
8. Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w roku szkolnym 2017/18 

Cele nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/18 

I. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny: 
1. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
2. Podniesienie edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 
3. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych 
4. Bezpieczeństwo w intrenecie 
5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty 
7. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek 

II. Działania wynikaj ące ze specyfiki szkoły: 
1. Bezpieczeństwo uczniów z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
2. Ewaluacja i monitorowania wybranych obszarów funkcjonowania szkoły 
3. Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych 
4. Współpraca ze środowiskiem w celu stworzenia optymalnego planu kształcenia zawodowego uczniów 
5. Kontrola przestrzegania przepisów prawa 
6. Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i statutowej 
7. Motywowanie nauczycieli do podwyższania kwalifikacji 
8. Promowanie systematycznego zdobywania wiedzy nauczyciela oraz wykorzystywania nowości w praktyce  



Działania dyrektora szkoły: 
I. Ewaluacja wybranych obszarów działalności szkoły 

 
Cel Przedmiot badań Sposób wykonania 

Analizujemy wyniki i wnioski  w pracy dydaktycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 

 

* Skuteczność metod pracy na lekcjach oraz na zajęciach 
dodatkowych 

*  Analiza stosowanych metod i form pracy z 
uczniem (analiza dokumentów, 
sprawdzianów, diagnoza) 

Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej (klasy 
realizujące nową podstawę programową) 

*  Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie 
edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 

* Metody realizacji ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

* Skuteczność motywowania uczniów do systematycznego 
nabywania wiedzy i umiejętności 

*  Monitorowanie wyników sprawdzianów 

* Analiza narzędzi wykorzystywanych przez 
nauczycieli (analiza dokumentów) 

* Analiza metod pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(ankieta dla ucznia, analiza dokumentów)

 

Edukacja włączająca - bezpieczeństwo uczniów z 
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

*  Systematyczność diagnozy bezpieczeństwa w placówce 

* Trafność profilaktyki 

Badania według potrzeb: wywiady, 
ankiety 

 
Współpraca z rodzicami służąca kształtowaniu postaw 
wychowawczych  

*  Sprawność komunikacji rodzic - szkoła 

* Diagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie szkoleń i 
dostępu do specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedę) 

* Systematyczność kontaktów szkoła - rodzice 

*  Analiza dokumentów 
* Wywiady ze specjalistami, rodzicami
* Analiza e- szkoły  

II. Monitorowanie wybranych obszarów funkcjonowania szkoły 
 

Obszar Zakres Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 
Realizacja nowej *  Dostosowanie bazy lokalowej Dyrektor/ IX, I, V 



podstawy programowej *  Uzupełnienie pomocy dydaktycznych 
(programowanie), zasobów biblioteki 
(lektury) 

wicedyrektor/ zespoły 
przedmiotowe 
 

Doradztwo zawodowe 
w szkole 

*  Atrakcyjność przedstawionych treści 
* Wykorzystywanie zasobów środowiska 

Dyrektor/ 
wicedyrektor/doradca 
zawodowy 

X, XI I, III, VI  

Wzmocnienie 
wychowawczej roli 
szkoły 

*  Systematyczność diagnozy potrzeb 
* Zwi ększenie wiedzy i kompetencji 

wychowawców klas w zakresie 
wychowania (szkolenia, warsztaty) 

*   Opracowanie nowego programu 
wychowawczo - profilaktycznego 

Wicedyrektor/ wychowawcy 
klas/ pedagog szkolny 

X, II, VI  

 

III. Kontrola 

A. Hospitacje i obserwacje 
1. Hospitacje lekcji - ważne elementy: 

a. dobór metod pracy w celu podnoszenia jakości edukacji włączającej 
b. motywowanie uczniów w celu podniesienia jakości kształcenia  
c. samodzielność uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności 
d. kreatywne wykorzystywanie przez nauczyciela wniosków z poprzedniej hospitacji 
e. nauczyciel stosuje nowatorskie rozwiązania w celu łączenia kształcenia i wychowania na lekcji 

2. Obserwacja zajęć pozalekcyjnych - ważne elementy: 
a. zajęcia są efektem diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów 
b. zajęcia uwzględniają możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
c. zajęcia budują atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji 
d. uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
e. tematyka zajęć pozwala na poszerzenie zdobytej wiedzy i umiejętności 
f. nauczyciel konsekwentnie realizuje przyjęte cele 

3. Uroczystości, wycieczki, itp. - ważne elementy: 
a. uwzględniają nową podstawę programową oraz opracowany program wychowawczy 
b. zgodne są z systemem wartości akceptowanych przez rodziców 
c. zadbanie przez organizatora o bezpieczeństwo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
d. uwzględniają potencjał wynikający z systematycznej i celowej współpracy ze środowiskiem lokalnym 



4. Wywiadówki i indywidualne kontakty z rodzicami - ważne elementy: 
a. organizacja wywiadówek zgodna z planem 
b. wychowawca ustala z rodzicami kierunki i strategię wychowania w klasie 
c. systematyczność i rzetelność informowania rodziców o wystawionych ocenach 
d. proponowanie rodzicom udziału w spotkaniach ze specjalistami (np.: psycholog, pedagog, logopeda,)  
e. gotowość do pomocy przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 
Lp. Imi ę i nazwisko nauczyciela Rodzaj obserwowanych zajęć Osoba 

obserwująca 
Termin obserwacji 

1 Elżbieta Osiol Matematyka – IV c G. Matyszok  

2 Marta Zdzuj W – f – IV a  D. Pason  

3 Joanna Pałgan Język niemiecki – IV b G. Matyszok  

4 Paulina Macioszek Język angielski – I b G. Matyszok  

5 Katarzyna Wróbel Edukacja informatyczna – I c G. Matyszok  

6 Katarzyna Macioszek Zaj. rewalidacyjne. M. Żuber G. Matyszok  

7 Aldona Mormul Język polski – VI c G. Matyszok  

8 Elżbieta Rychlik Zaj. komputerowe – VI a G. Matyszok  

9 Wioleta Kaczmarek Edukacja wczesnosz. – I a G. Matyszok  

10 Aneta Budzyń  Historia i społeczeństwo – V b D. Pason  

 
B. Kontrola przestrzegania przepisów prawa 

 
Lp. Problematyka kontroli  Osoby 

kontrolowane 
Osoba kontrolująca Termin 

1. Kontrola dzienników lekcyjnych: 
* terminowość wpisów 
* zgodność z przepisami prawa 
* zgodność tematów lekcji z planem 

Wychowawcy klas Dyrektor/wicedyrektor IX, I, V 

2. Roczny plan nauczania:  
* zgodny z właściwą podstawą programową 
* umożliwia podnoszenie jakości edukacji 

włączającej 

Wybrani 
nauczyciele 

Dyrektor /wicedyrektor X 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
* prowadzona dokumentacja jest zgodna z przepisami 

Pedagog, 
wychowawcy klas 

Dyrektor/wicedyrektor X -XI 



prawa 
* praca nauczycieli jest systematycznie ewaluowana 
* prowadzone zajęcia wskazują na postępy uczniów 

4. Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Dyrektor/wicedyrektor IX - VI  

5. Plan wychowawczy: 
* jest zgodny z koncepcją pracy szkoły 
* szanuje system wartości rodziców 

Wybrani 
nauczyciele 

Dyrektor/wicedyrektor IX  

6. Kontrola dokumentacji pracy pedagoga szkolnego: 
* kierunki pracy pozwalają na wspieranie rodziców w 

procesie wychowania 
* na bieżąco diagnozuje się problemy wychowawcze 

uczniów 

Pedagog szkolny Dyrektor/wicedyrektor XII, V  

7.  Kontrola funkcjonowania świetlicy szkolnej Nauczyciele 
świetlicy 

Dyrektor/wicedyrektor XI - V 



IV. Wspomaganie nauczycieli 

A. Obszary wspomagania 
 

Lp. Obszar Metody realizacji Osoba odpowiedzialna 
1. Ustalenie potrzeb nauczycieli w zakresie 

doskonalenia, zwłaszcza nauczycieli 
realizujących nową podstawę programową 

Wywiad, spotkania w ramach zespołów 
przedmiotowych, wyniki ewaluacji z poprzedniego 
roku 

Dyrektor szkoły/ wicedyrektor/ 
przewodniczący zespołu 
przedmiotowego/ opiekunowie 
stażu 

2. Diagnoza potrzeb w zakresie warsztatu pracy 
nauczyciela w celu podnoszenia jakości 
edukacji włączającej 

Wzbogacanie bazy lokalowej i środków 
dydaktycznych; współpraca ze środowiskiem 

Dyrektor/ wicedyrektor 

3. Przygotowanie listy potrzeb w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Przedstawienie ofert placówek doskonalenia 
nauczycieli 

Dyrektor/ wicedyrektor/lider 

4. Wspomaganie wychowawców klas w procesie 
rozwiązywania problemów wychowawczych 

Planowanie szkoleń w ramach zespołów nauczycieli 
wychowawców 
Zespołowe wprowadzenie korzystnych zmian w 
procesie wychowania 

Dyrektor, pedagog, psycholog 

5. Wspieranie nauczycieli w realizacji planu 
rozwoju zawodowego 

Kontrola systematyczności, wskazywanie 
ciekawych form doskonalenia 

Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych/ opiekunowie 
stażu 

6. Proponowanie i promowanie systematycznego 
zdobywania wiedzy zwłaszcza w zakresie 
nowej podstawy programowej 

Szkolenia indywidualne, spotkania w ramach 
WDN, lekcje otwarte 

Dyrektor/ wicedyrektor/ 
przewodniczący zespołu 
przedmiotowego 

 
B. Szkolenia w ramach posiedzeń rady pedagogicznej 

 
Lp. Tematy szkoleń Odbiorcy Osoby odpowiedzialne za 

organizację 
Termin 

1. Nowa podstawa programowa - planowanie i 
realizacja 

Wszyscy nauczyciele Wicedyrektor   IX  

2. Edukacji włączająca - teoria i praktyka Wszyscy nauczyciele Osoba wskazana przez 
dyrektora lub radę 
pedagogiczną 

XI 

3. Bezpieczeństwo w Intrenecie Wszyscy nauczyciele Osoba wskazana przez XII  



dyrektora lub radę 
pedagogiczną 

4. Doradztwo zawodowe - szkoła i środowisko 
lokalne 

Wszyscy nauczyciele Osoba wskazana przez 
dyrektora lub radę 
pedagogiczną 

II  

5. Współpraca środowisk wychowawczych na 
płaszczyźnie wychowania 

Wszyscy nauczyciele 
oraz zainteresowani 
rodzice 

Osoba wskazana przez 
dyrektora lub radę 
pedagogiczną 

III  

6.  Wypalenie zawodowe Wszyscy nauczyciele   Pedagog X 
 



C. Awans zawodowy nauczycieli 

 
Lp. Imi ę i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Termin stażu Termin dokonania 

oceny dorobku 
zawodowego 

1 Paulina  Macioszek Nauczyciel stażysta 01.09.2017 – 31.05.2018 VI 2018 
2 Katarzyna Wróbel Nauczyciel stażysta 01.09.2017 – 31.05.2018 VI 2018 
3. Katarzyna Macioszek Nauczyciel kontraktowy 01.09.2017- 31.05.2020 VI 2020 
4 Joanna Pałgan Nauczyciel kontraktowy  01.09.2017- 31.05.2020 VI 2020 

 

D. Ocena pracy nauczycieli 

 
Lp. Imi ę i nazwisko nauczyciela Data ostatniej oceny Termin dokonania oceny 

 1  Wioleta Kaczmarek   IX 2017 

2  Stanisław Janczy  I 2018 

 


