
 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2019r. 

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru:  

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: 
 Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 
 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658). 
 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 
 

Ponadto uwzględniono: 
 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. 
 Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2019/2020. 
 Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę 

pedagogiczną. 
 

Plan nadzoru dyrektora szkoły jest opracowany i realizowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru 
pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 
internetowej szkoły.  

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub 
doraźnych. 2. Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki 
oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.  



3. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku, gdy wystąpi potrzeba podjęcia 
działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1. 

 4. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. 

 § 4. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem: 

 1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz 
nauczycielami; 

 2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;  

3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły lub placówki. 

1. Formami nadzoru pedagogicznego są:  

1) ewaluacja;  

2) kontrola;  

3) wspomaganie;  

4) monitorowanie. 

§ 6. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, zwanych 

dalej „wymaganiami”. 

 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:  

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;  

2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;  

3) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2. 

§ 22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego: 

 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;  



2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły lub placówki;  

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

 a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,  

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,  

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;  

4) monitoruje pracę szkoły lub placówki. 

 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. 

 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w 

szczególności: 1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;  

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności 

statutowej szkoły lub placówki. 

 § 23. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a 

w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które 

realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 

 2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w 

szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 

1 ustawy. 

 3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:  

 1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;  

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1658  

4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2; 

 5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4. 



 4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w 

przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe 

szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.  

§ 24. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której 

nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub 

placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
 
2. Cele nadzoru pedagogicznego:  

 zaplanowanie i realizacja działań służących podwyższeniu  jakości pracy szkoły, 

 dostarczenie pełnych informacji do planowania rozwoju szkoły  i koncepcji jej pracy 
 ocena efektów podejmowanych działań 

 wzmocnienie skuteczności i efektywności, poprzez wdrożenie zmiany w procesie nauczania służących poprawie i udoskonaleniu pracy szkoły 
ukierunkowanych na rozwój uczniów, 

  ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej oraz innej 
statutowej działalności szkoły, 

 obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich ocena w kontekście skuteczności podejmowanych działań,  

 wspomaganie nauczycieli przez organizowanie szkoleń, narad, organizowanie właściwych warunków pracy, motywowanie do doskonalenia i rozwoju 
zawodowego,  

 motywowanie nauczycieli do realizacji nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania 

 przedstawianie wniosków ze sprawowanego nadzoru i na tej podstawie planowanie dalszego rozwoju. 
 

3. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego:  

• arkusze/karty obserwacji lekcji,  
• wyniki ankiet dla: uczniów, rodziców, nauczycieli,  
• analiza wyników egzaminów,  
• raporty z przeprowadzonych diagnoz i badań,  
• protokoły badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
 • plany oraz wykaz zrealizowanych wycieczek,  



• sprawozdania z realizacji WDN,  
• informacje o udziale nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia,  
• sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru (ocena sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole, analiza działań podjętych w ramach nadzoru oraz 
efekty),  
• całościowe sprawozdanie dyrektora szkoły z pracy szkoły za rok szkolny, składana do organu prowadzącego.  
4. Monitorowanie nadzoru pedagogicznego: 

 Organizacja nadzoru pedagogicznego jest stale monitorowana.  

5. Źródła planowania nadzoru:  
 

• Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020,  
• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020,  
• Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020, 
 • Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym,  
• Koncepcja pracy szkoły na lata 2015 – 2020 – opracowanie wewnętrzne,  
• Wnioski  kuratora oświaty i dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok 2018/2019,  
• Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 • Wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

 
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalam następujące kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 
 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 



5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty: 
 

1) w zakresie kontroli: 
a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: 
 „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”; 
b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: 
 „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”; 
2) w zakresie ewaluacji: 

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): 
a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań: 

 „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; 
 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; 
 „Rodzice są partnerami przedszkola”; 

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań: 
 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; 
 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; 
 „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”; 

 
Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 
 

3) w zakresie monitorowania: 
a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: 
 „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”; 
b) w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:  
 „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”; 
c) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe: 
 „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i 

placówki oraz w środowisku społecznym”; 
d) w publicznych szkołach podstawowych: 



 „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;  
e) we wszystkich typach szkół: 
 „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.  

 

Zadania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego: 

Wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru dyrektora szkoły 

Wnioski są podstawą zaplanowania ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania w obecnym roku szkolnym. 

Wnioski: 

Wnioski z nadzoru: 

1. Podejmować wspólne  działania wychowawcze w celu zminimalizowania niewłaściwych zachowań, na które zwrócili w ankiecie uwagę uczniowie oraz 
nauczyciele w dokonywanych analizach dotyczących niewłaściwych zachowań uczniów. Zintensyfikować w tym celu współpracę z rodzicami. 

2. Kontynuować i wzmacniać współpracę wychowawców i nauczycieli z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami. 
3. Doskonalić sposoby współdziałania nauczycieli przy organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. 
4. Włączać wszystkich nauczycieli do realizacji procesów edukacyjnych poprzez przydzielanie zadań. 
5. W dalszym ciągu podejmować skuteczne działania w celu promowania wartości edukacji, potrzeby uczenia się zarówno wśród uczniów jak i rodziców 

oraz w środowisku lokalnym. 
6. Promować wśród rodziców przekazywanie informacji o pracy szkoły za pomocą technologii informatycznych ( strona internetowa, dziennik 

elektroniczny). 
   

Wnioski z przeprowadzonych kontroli  

1. Planować procesy dydaktyczne z uwzględnieniem wykorzystania w jak najszerszym zakresie pracy metodą problemową i pracy grupowej. 
2. W procesie oceniania zwracać uwagę na motywującą rolę oceny oraz jawność oceny dla ucznia z uwzględnieniem ochrony jego danych osobowych. 
3. Systematycznie monitorować ocenianie bieżące; dokonywać analiz w ramach pracy zespołu do spraw analiz i wniosków. 
4. Wprowadzać do pracy dydaktycznej w szerszym zakresie wykorzystanie technik informatycznych. 
5. Zintensyfikować działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów społecznościowych a także z usług 

społeczeństwa informacyjnego. 



6. Zwracać uwagę na porządek w salach lekcyjnych, aktywizując dyżurnych. 
7. Zwracać większą uwagę, w każdej sytuacji, na obowiązki nauczycieli w zakresie przestrzegania zasad bhp i bezpieczeństwo uczniów, w szczególności 

podczas przerw międzylekcyjnych, wyjść i wycieczek.(każde wyjście poza szkołę wpisywać w zeszyt wycieczek). 
8. Systematycznie monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w celu pełnej realizacji wymagań edukacyjnych.  
9. Dokonywać podsumowania pracy na zakończenie każdych zajęć, sprawdzać stopień osiągnięcia celów. 
10. Zwiększyć częstotliwość kontroli dokumentacji przebiegu nauczania pod kątem zgodności z przepisami prawa oświatowego, w szczególności w zakresie 

bieżącego oceniania, tematyki zajęć lekcyjnych, systematyczności odnotowywania frekwencji uczniów. 
11. Przestrzegać zasad oceniania zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 
12. Nadal kontrolować dyżury pełnione przez nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych; wypracować  skuteczne metody zwiększające efektywność dyżurów 

a także zwracać większą uwagę na stosowanie procedur interwencyjnych podczas przerw. 
 

Wnioski wynikające ze wspomagania nauczycieli 

1. Modyfikować, w miarę potrzeb, plany rozwoju zawodowego. 
2. Zwiększyć efektywność działań opiekunów stażu przez uwzględnienie ich zaangażowania przy dokonywaniu oceny ich pracy. 
3. Zaplanować szkolenie na temat działań innowacyjnych w procesie edukacyjnym. 
4. Zwiększać świadomość prawną w zakresie ochrony danych osobowych uczniów i ich rodziców. 

 

Wnioski z obserwacji zajęć w przedszkolu 

 

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji są następujące: 

1. kontynuować stosowanie aktywnych metod pracy, wzbogacać ich repertuar; 
2. planować czas zajęć tak, aby realizować wszystkie zamierzone cele, również wychowawcze, 
3. prezentować osiągnięcia wychowanków podczas obserwacji i zajęć otwartych, eksponować ich umiejętności. 

 

Wnioski dotyczące nauczania 

1. Komunikować informacje uczniom oraz ich rodzicom o wynikach sprawdzianu wewnętrznego – ustalenie przyrostu umiejętności. 
2. Przekazywać na wszystkich zajęciach  informację zwrotną  uczniowi lub pozytywną ocenę za rozwiązane zadanie – sprawdzać zadania. 
3. Stosować różnorodne środki dydaktyczne, zwiększając atrakcyjność zajęć. 



4. Zgłaszać dyrektorowi szkoły uczniów wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z nowym modelem różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Zalecenia: 

1. Przy planowaniu pracy uwzględnić dzieci z opiniami 
2. Na bieżąco diagnozować trudności uczniów 
3. Szczególną opieką otoczyć uczniów zdolnych 
4. Aktywizować uczniów na lekcji i promować działania poza szkołą (akcje charytatywne, prezentacje, akcje o charakterze ekologicznym itp...) 
5. Utrzymywać dobry przekaz informacji na płaszczyźnie szkoła –rodzice 
6. Dołożyć starań w celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, środków 

multimedialnych i nowoczesnych metod pracy  
7. Stosować i wykorzystywać rolę wzmocnień pozytywnych w pracy wychowawczej  
8. Wzmocnić motywacje uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości 
9. Na bieżąco rozwiązywać sytuacje konfliktowe w obecności pedagoga i rodziców 

Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania.    

Ogólne wnioski dyrektora dotyczące realizacji podstawy programowej: 

1. W codziennej pracy z uczniami odnosić się do podstawy programowej, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków 
i sposobów realizacji jako wyznaczników organizacyjnych. 

2. Monitorować realizację podstawy programowej  
3. Budować u uczniów poczucie odpowiedzialności w procesie uczenia się. 
4. Utrwalać znajomość podstawy programowej poprzednich i następnych etapów kształcenia, nawiązywać do wiedzy i umiejętności z poprzednich 

etapów. 
 

ZAWARTOŚĆ  PLANU  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  NA  ROK  SZKOLNY  2019/20 

 

Lp. Zakres realizacji – forma nadzoru Numer załącznika Uwagi 

1. Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogam 1  



2.  Harmonogram obserwacji nauczycieli  2  

3. Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN 3  

4.  Harmonogram kontroli przestrzegania przez nauczycieli 
przepisów prawa 

4.  

5.  Nadzór nad wdrażaniem wniosków i rekomendacji z nadzoru 
pedagogicznego 

5.  

Załącznik nr 1 
 

I. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie: 

 

Wymaganie:  

„Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” 

 Izabela Borkowska - koordynator, Klaudia Abraham, Daria Milosz, 

 

Termin przeprowadzenia:  30 września 2019 r. do 30 maja 2020 r. 

Kryteria: 

1. Cel i zakres ewaluacji wewnętrznej  
 
Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjający uczeniu się. 
 
Pytanie badawcze: Jakie działania podejmowane w przedszkolu sprzyjają uczeniu się? 
 
Pytania kluczowe: 



1. Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym? 
 
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w przedszkolu są planowane, monitorowane i doskonalone?    
 
3. Czy wdraża się wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci?     
 
4. Czy metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci?     
       
5. Czy rodzice są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci?   
 
 
Metody: ankieta, wywiad. 
 
Grupa badawcza: nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice. 
 

  

II. Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły z uwzględnieniem: 

 
• realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania,  
• przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach,  
• zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 
 • kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej,  
• monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli. 
 

III. Wspomaganie nauczycieli ma na celu: 

 
• organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły,  
• opracowanie planu WDN, 
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,  
• inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,  



• pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego. 
 

IV. Monitorowanie pracy szkoły 

 

Monitorowanie- należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. 

 
Monitorowanie w roku szkolnym 2019/20 to: 
• Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na poprawne prowadzenie dokumentacji (dziennik innych zajęć w zakresie 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przede wszystkim ocena postępów ucznia i formułowane wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem). 

• Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno –komunikacyjnej w procesie nauczania. 
• Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki. 
• Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa. 
• Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 

MONITOROWANIE 
 

Lp. Zakres monitorowania. Tematyka. Termin Uwagi 
1. Dydaktyka: 

 Efektywność zastępstw przedmiotowych za 
nieobecnych nauczycieli, 

 Efekty działalności dydaktycznej 

I i II półrocze Analiza dokumentacji zastępstw i elektronicznego dziennika 
lekcyjnego, analiza wyników nauczania  

2. Zarządzanie: 
 Tworzenie przez nauczycieli banku scenariuszy 

lekcji dla danego przedmiotu do wykorzystania na 
zastępstwach za nieobecnych nauczycieli  

I i II półrocze Analiza elektronicznych zbiorów bibliotecznych 

3. Wychowanie: 
 Uwzględnienie w klasowych programach 

wychowawczych zagadnienia odpowiedzialnego 
korzystania z mediów społecznych 

Październik  Analiza dokumentacji wychowawcy, ankieta dla uczniów 

 



 

Załącznik nr 1 

 
C e l e, p r z e d m i o t e w a l u a c j i  w e w n ę t r z n e j  o r a z   j e j   h a r m o n o g r a m 

 

Lp. Przedmiot ewaluacji Zdefiniowanie celów Określenie kryteriów ewaluacji / dobór metod badawczych 

2. Wymaganie : Procesy 
wspomagania rozwoju i 
edukacji dzieci są 
zorganizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się 

 

2. Cel i zakres ewaluacji wewnętrznej  
 
Cel ewaluacji: Zebranie informacji na 
temat procesów wspomagania rozwoju i 
edukacji dzieci sprzyjający uczeniu się. 
 
Pytanie badawcze: Jakie działania 
podejmowane w przedszkolu/szkole  
sprzyjają uczeniu się? 
 
 
 
 

KRYTERIA:  

Pytania kluczowe: 
1. Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są 
podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i 
rozwojowym? 
 
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole/przedszkolu 
są planowane, monitorowane i doskonalone?    
 
3. Czy wdraża się wnioski z monitorowania procesu 
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci?     
 
4. Czy metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczniów?     
       
5. Czy rodzice są informowani o postępach i trudnościach swoich 
dzieci?   
 
• METODY BADAWCZE:  

• Ankieta wśród uczniów  

• Ankieta wśród rodziców  



• Ankieta wśród nauczycieli  

• Wywiad  

• Analiza dokumentów 

 
Grupa badawcza: nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
rodzice. 
 

 

 

Załącznik nr 2 

 

1. Zasady prowadzenia obserwacji:  

• Obserwację zajęć prowadzi dyrektor szkoły. 

 • Obserwacją może być objęta cała jednostka lekcyjna lub wybrana jej część.  

• Obserwacja jest jedną ze sposobów prowadzenia nadzoru, zwłaszcza w zakresie realizacji przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami.  

• Celem obserwacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, 
wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły.  

• W szkole prowadzone będą obserwacje lekcji otwartych organizowanych przez nauczycieli odbywających staż na awans oraz nauczycieli dyplomowanych. 
2. Omówienie zajęć obserwowanych odbywa się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni roboczych po jej 
przeprowadzeniu.  



3. Obserwacje dokumentuje się arkuszami/ kartami obserwacji, scenariuszami opracowanymi przez nauczycieli oraz wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych lub 
pozalekcyjnych. 

 4. Scenariusz (lub inną dokumentację) nauczyciel dostarcza w dniu omawiania lekcji, najpóźniej do trzech dni po lekcji. 5. Oprócz obserwacji planowanych 
możliwe są również obserwacje doraźne wynikające z bieżących potrzeb.  

O b s e r w a c j a   z a j ę ć   n a u c z y c i e l i 

 

Cel obserwacji Tematyka obserwacji 

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów 
procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.  

 

Celem obserwacji zajęć jest:  

• gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego 
zadań edukacyjnych,  

• wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie 
się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, 

 • diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,  

• ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 
na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej 
wiedzy uczniów.  

 

Obserwacji mogą podlegać:  

1. Realizacja podstawy programowej.  

2. Praca z uczniem słabym oraz uczniem uzdolnionym  jako element 
indywidualizacji nauczania.  

.3. Stosowanie zasad oceniania:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,  

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o 
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
2. Realizacja Oceniania Wewnątrzszkolnego:  

 rytmiczność i różnorodność oceniania z uwzględnieniem różnych dziedzin 
aktywności ucznia,  

 zgodność zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z przepisami 
prawa, w tym oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

 przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych w szkole zasad oceniania 
uczniów,  

 dokumentowanie oceniania,  



• zajęcia z uczniami,  

• spotkania z rodzicami,  

• imprezy szkolne  

• zajęcia pozalekcyjne, 

 • warsztaty z pedagogiem, 

 • dyżury nauczycielskie,  

• zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenia lub opinie 
poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 organizacja i dokumentowanie egzaminów klasyfikacyjnych i 
poprawkowych.  

3. Informowanie uczniów o celach uczenia się.  
4. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.  
5. Stosowanie pomocy dydaktycznych.  
6. Celowość zadawania prac domowych. 
7. Wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  
8. Przestrzeganie przez uczniów norm zachowania podczas zajęć i po 

lekcjach. 
9.  Obserwacja pracy uczniów na lekcji, ich nawyków, zachowań, stosunku 

do pracy i nauczyciela. 
10. Trafność doboru środków dydaktycznych, zastosowanie atrakcyjnych 

nowatorskich metod i form. 
11.Stosowanie oceniania kształtującego. 
12. Uzasadnienie oceny przez nauczyciela oraz przekazywanie informacji 

zwrotnej. 
13. Celowość zadawania prac domowych - dostosowanie do indywidualnych 

możliwości uczniów.  
14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb 

edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
15. Wdrażanie wniosków po analizie diagnoz wstępnych i końcowych, 

sprawdzianów zewnętrznych oraz indywidualnych wniosków przyjętych 
przez nauczycieli do pracy na dany rok.  

16. Stosowanie środków audiowizualnych oraz technologii informatycznych  
17. Rzetelność pełnienia dyżurów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Badanie aktywności nauczycieli, zaangażowania w życie szkoły, sukcesów i porażek 

 (forma – arkusz samooceny) – wszyscy nauczyciele 

Plan obserwacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych - 2019/2020 

 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi/rodzaj obserwacji 

1. Mirosława Licau  x         Edukacja wczesnoszkolna,  

kl.1 ślubowanie klasy I 

2. Joanna Motucka   x        Edukacja wczesnoszkolna, kl.3          

3. Ewa Wujke    x       Kiermasz świąteczny/Edukacja 
wczesnoszkolna, kl. 2                    

4. Iwona Oppor    x       Kiermasz świąteczny 



5. Ewa Miezianko-
Pieper 

        x  Pedagog 

6. Daria Grabowska,  
Aleksandra Dudek 
Izabela Borkowska 
Klaudia Abraham 

 x x   x  x   Edukacja przedszkolna                                  

7. Danuta Kuźnicka     x      Biologia  

8. Joanna Ceynowa      x     Przedstawienie teatralne w ramach  
gminnego przeglądu teatrów 
szkolnych 

9. Ewa Nanaszko       x    J. niemiecki 

10. Dawid Pomorski          x Dzień Dziecka – Dniem Sportu 
Wychowanie fizyczne, kl.7 

11. Emila Wittbrodt      x     J.angielski,  

12. Katarzyna Skwiercz       x    matematyka,  

13. Marzena Ekwińska, 
Izabela Grzejdziak 

 x   x      Uroczystość Święto KEN/język 
polski 

14. Maciej Kleisa/Iwona 
Oppor 

     x     Konkursy wystawiennicze z 
plastyki, fotografiki i twórczości 
ludowej 

15. Daria Marzejon        x   Fizyka 

16. Anna Kaleta       x    Geografia 



17. Adam Ryske        x   Historia 

18. Maciej Wesołowski      x     Dzień bezpiecznego Internetu 

17.  Monika Magrean    x       Świetlica 

18.  Aleksandra Drab       x    Psycholog 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

WSPOMAGANIE: 

III. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań:  

a) diagnoza pracy szkoły ,  
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,  
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.  

 

a) diagnoza pracy szkoły: 
Diagnoza to rozpoznanie środowiska w dwóch głównych obszarach-potrzeb (tego czego w  szkole brakuje, jest niezbędne) oraz zasobów (czyli tego czym 
dysponujemy – umiejętności, czas, środki materialne). 

Diagnozie będą podlegały następujące obszary: 
1. Nauczanie. 
2. Ocenianie. 
3. Działalność wychowawcza i opiekuńcza. 
4. Współpraca z rodzicami. 
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
7. Bezpieczeństwo i atmosfera pracy w szkole. 
8. Działalność pedagoga, świetlicy i biblioteki szkolnej. 
9. Organizacja pracy szkoły. 



 
W celu pozyskania informacji i opinii o jakości pracy szkoły są stosowane następujące techniki  

1. Obserwowanie. 
2. Rozmowy – prowadzenie wywiadów. 
3. Ankietowanie. 
4. Analizowanie dokumentów. 
5. Testowanie. 

 
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez: 

 Sposoby motywowania Odpowiedzialni Uwagi 

1. Organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego, zgodnie z planami rozwoju 
zawodowego nauczycieli 

Dyrektor, lider WDN  

2. Dofinansowywanie doskonalenia zawodowego - w ramach posiadanych środków i zgodnie z 
potrzebami szkoły/przedszkola, 

Dyrektor  

3.  Doradzanie, instruktaż po obserwacji zajęć, w czasie rozmów indywidualnych… Dyrektor,   

4. Przydział dodatku motywacyjnego (nauczyciele uczestniczący aktywnie w doskonaleniu są 
premiowani). 

Dyrektor  

5.  Dostarczanie bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zewnętrznego,  Dyrektor, lider WDN  

6. Udzielanie wsparcia w realizacji zaplanowanych zadań Dyrektor, lider WDN  

7. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między przedszkolami/szkołami. Dyrektor, lider WDN  

8.  Upowszechnianie (za ich zgodą) przykładów różnych rozwiązań metodycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 

Dyrektor  

9. Inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola/szkoły 
poprzez pochwały, nagrody, podawanie wzorców. 

Dyrektor  



 

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.  
 

Lp. Zadania Sposob realizacji Odpowiedzialny Termin/uwagi 

1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie 
doskonalenia. 

Rozmowa WDN  Dyrektor, Lider wrzesień 2019 
uwzględniono wnioski z 
nadzoru pedagogicznego za 
rok szkolny 2018/2019 

2. Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego, 
które wynikają z potrzeb szkoły  

Rozmowy z n-lami 

Wnioski z nadzoru 

Dyrektor Lider WDN 
Nauczyciele 

wrzesień 2019 

 na bieżąco 

3. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, 
nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia 
Nauczycieli.  

Nawiązanie współpracy z 
ośrodkami szkoleniowymi, 
prezentacja ofert 
doskonalenia i dokształcania 

Lider WDN /Dyrektor na bieżąco 

4. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i 
konferencjach. Doskonalenie warsztatu pracy.  

Ustalenie potrzeb szkoły i 
przedstawienie ich 
nauczycielom, uczestnictwo 
w kursach, warsztatach, 
szkoleniach proponowanych 
przez ośrodki doskonalenia. 

Dyrektor Lider WDN 
Nauczyciele 

wrzesień/ październik 2019 
na bieżąco 

5. Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w 
trakcie szkoleń.  

Gromadzenie materiałów 
szkoleniowych, dzielenie się 
zdobytą wiedzą i 
doświadczeniem 

Lider WDN Nauczyciele na bieżąco 



6. Organizacja szkoleniowych zebrań RP .  Prowadzenie szkoleń 
Specjaliści, 

dyrektor , lider WDN , 
nauczyciele 

wg harmonogramu 

7. Przekazywanie aktualnych informacji o problemach 
oświatowych i obowiązujących przepisach 
prawnych.  

Tablica ogłoszeń Dyrektor na bieżąco 

8. Obserwacja zajęć – lekcje koleżeńskie.  Prowadzenie lekcji 
otwartych dla n – li, 

Dyrektor , Lider WDN 
Nauczyciele 

na bieżąco 

9. Inspirowanie i organizowanie współpracy z 
Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym.  

Udział w naradach 

Bieżąca wymiana informacji 

Dyrektor na bieżąco  

wg potrzeb 

10. Organizacja nadzoru nad przebiegiem stażu 
nauczycieli – (dokumentowanie realizacji stażu, 
ocena dorobku zawodowego) i praktykami 
studenckimi.  

Bieżące konsultacje Dyrektor na bieżąco wg potrzeb 

11. Rozwiązywanie bieżących problemów 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Bieżąca wymiana informacji 

Udział w spotkaniach 
zespołów nauczycieli 

Dyrektor na bieżąco wg potrzeb 

12. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
ze środków budżetowych.  

Warsztaty Kursy 
kwalifikacyjne Studia 
podyplomowe 

Dyrektor na bieżąco 

13. Zamieszczanie ciekawych publikacji dla n-li na 
stronie internetowej szkoły.  

Strona internetowa szkoły Dyrektor/z-ca dyrektora na bieżąco 

 



Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez: 

 

• udzielanie wsparcia w realizacji zaplanowanych zadań, zgodnie z kompetencjami,  

• przydział dodatku motywacyjnego (nauczyciele uczestniczący aktywnie w doskonaleniu są premiowani).  

• dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły,  

• upowszechnianie (za ich zgodą) przykładów różnych rozwiązań metodycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,  

• doradzanie. 

Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego: 

 

Wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego zostaną przedstawione radzie pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: 

• za okres pierwszy - podsumowanie pracy szkoły w I półroczu,  

• za rok szkolny 2019/2020 w czasie zebrania podsumowującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczej po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkole. 

Z A Ł Ą C Z N I K   NR  4 

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkół 

 

CEL GŁÓWNY: uzyskanie informacji do oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, 
wychowawczego lub opiekuńczego.  



II. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 

 

L.p. Tematyka kontroli Terminy Nauczyciele, których kontrola 
dotyczy 

Forma kontroli 

1. Prowadzenie dokumentacji 
przebiegu nauczania 

Raz w miesiącu – 
ostatni piątek miesiąca 

Wszyscy nauczyciele Analiza dzienników lekcyjnych,  
pozalekcyjnych, dodatkowych i 
specjalistycznych 

2. Przestrzeganie regulaminów 
wewnętrznych w szkole/ 
przedszkolu; w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa 

W miarę potrzeb Wszyscy nauczyciele Obserwacja dyrektora (arkusz obserwacji) 

3. Dyżury nauczycielskie 
/międzylekcyjne, podczas 
zebrań, imprez…./ 

W miarę potrzeb Wszyscy nauczyciele Obserwacja dyrektora (arkusz obserwacji) 

4. Realizacja podstawy 
programowej – wdrażanie  
innowacyjnych i 
nowatorskich rozwiązań z 
wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych.  

W ciągu całego roku 
szkolnego 

 

Nauczyciele zgodnie z 
harmonogramem obserwacji 

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, 

5. Rozwój kompetencji 
czytelniczych uczniów /z 
wniosków z nadzoru 
dyrektora/ 

Podsumowanie I  

i II półrocza 

Nauczyciele języka polskiego, 
biblioteki, edukacji 
wczesnoszkolnej 

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, 
analiza wyników konkursów, olimpiad, 



6. Praca z uczniem zdolnym – 
realizacja programów i 
nowatorskich rozwiązań. 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

Wszyscy nauczyciele Obserwacje zajęć, kontrola dokumentacji, 

    7. Realizacja zaleceń zawartych 
w orzeczeniach.  
Organizacja i realizacja zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych. 

Dwa razy w roku Nauczyciele,  specjaliści  Analiza dzienników zajęć specjalistycznych, 
obserwacja zajęć, ocena efektów 

8. Organizacja pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

Wszyscy nauczyciele Obserwacje dyrektora, analiza dokumentacji, 
ocena efektów 

9.  Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci. 

Zgodnie z przyjętym 
harmonogramem 

Wytypowani nauczyciele Obserwacja dyrektora, 
analiza przypadków, modyfikacja procedur.  

  10. Kształcenie kompetencji 
kluczowych. 

Dwa razy w roku - 
podsumowanie I i II 
półrocza 

Nauczyciele zgodnie z 
harmonogramem 

Analiza wyników konkursów, projektów, 
obserwacja zajęć  

  11. Realizacja zadań w zakresie 
kształtowania postaw i 
wartości patriotycznych. 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

 

Nauczyciele, 
wychowawcy  

 

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji,  

 12. Realizacja zadań zawartych 
w planie wychowawczym 
wychowawców klas. 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

Wyznaczeni wychowawcy klas Obserwacja godzin z wychowawcą, analiza 
dokumentacji, skarg i wniosków 

 13. Rozwijanie kompetencji 
cyfrowych uczniów i 
nauczycieli. 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

Wszyscy nauczyciele  

i specjaliści 

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, 
ocena efektów. 



MONITOROWANIE 
 

Lp. Zakres monitorowania. Tematyka. Termin Uwagi 
1. Dydaktyka: 

 Efektywność zastępstw przedmiotowych za 
nieobecnych nauczycieli, 

 Efekty działalności dydaktycznej 

I pólrocze Analiza dokumentacji zastępstw i dziennika lekcyjnego, analiza 
wyników nauczania za I półrocze 

2. Zarządzanie: 
 Tworzenie przez nauczycieli banku scenariuszy 

lekcji dla danego przedmiotu do wykorzystania na 
zastępstwach za nieobecnych nauczycieli (wg 
przyjętych zasad) 

Cały rok Analiza elektronicznych zbiorów bibliotecznych 

3. Wychowanie: 
 Uwzględnienie w klasowych programach 

wychowawczych zagadnienia odpowiedzialnego 
korzystania z mediów społecznych 

Październik  Analiza dokumentacji wychowawcy, ankieta dla uczniów 

 
 
 

Plan badań edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

ZEWNĘTRZNE 

KLASA TERMIN NARZĘDZIE BADAWCZE NAUCZYCIEL UWAGI 

III   04.2019r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji 
Trzecioklasisty z Operonem 

Joanna Motucka OPERON 

WEWNĘTRZNE 

KLASA TERMIN NARZĘDZIE BADAWCZE NAUCZYCIEL UWAGI 

Przedszkole, 6 latki Po I i II semestrze 2019/20 szkolny raport – po I I II semestrze Diagnoza 
przedszkolna. Przekazanie informacji 

Izabela Borkowska  



przez cały rok rodzicom. Prowadzenie obserwacji rozwoju 
dziecka w zakresie gotowości szkolnej. 

Realizacja podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

I  wrzesień 2019 Diagnoza wstępna – gotowości szkolnej u 
progu klasy I 

Mirosława Licau  

III  wrzesień 2019 Diagnoza wstępna – gotowości szkolnej u 
progu klasy III 

Joanna Motucka  

III  II semestr 2019/2020 Raport – po II semestrze Testy kompetencji 
badające umiejętności uczniów po klasie III 

Realizacja podstawy programowej. 

Joanna Motucka  

III  II semestr 2019/2020 Diagnoza z j.angielskiego - zbadanie 
umiejętności uczniów po klasie III 

Emilia Wittbrodt  

IV  

 Raport – po I i II semestrze  

wrzesień 2019 Diagnoza wstępna -j.polski Izabela Grzejdziak  

IV wrzesień 2019 Diagnoza wstępna -matematyka Katarzyna Skwiercz           

IV wrzesień 2019 Diagnoza wstępna – 
 j. angielski 

Emilia Wittbrodt  

IV maj 2020 
 
 

Raport – po I i II semestrze 
 
 

maj 2020 

Diagnoza końcowa matematyka, j.polski  
 

Realizacja podstawy programowej 
 

 Diagnoza z j.angielskiego po klasie IV 
 

Katarzyna Skwiercz 
Izabela Grzejdziak 

 Wszyscy nauczyciele 
 
 

E. Wittbrodt 

 



V , VI, VII,VIII wrzesień 2019 
 
 

maj 2020 
Raport – po I i II semestrze 

 
Maj 2020 

Diagnoza wstępna - matematyka  
Test kompetencji– matematyka, j.polski 

Realizacja podstawy programowej 
Diagnoza z j.angielskiego 

Katarzyna Skwiercz 
Barbara Cybula 

Izabela Grzejdziak 
Wszyscy nauczyciele  

 
 

E. Witbrodtt 

 

 

 

Z A Ł Ą C Z N I K  NR  5 

N a d z ó r  n a d  w d r a ż a n i e m  w n i o s k ó w  i  r e k o m e n d a c j i  z  n a d z o r u  p e d a g o g i c z n e g o 

Lp. Treść rekomendacji Adresat Termin Kryteria sukcesu 

1. Opracowane na podstawie analizy wyników 
sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych - 
wnioski muszą zostać wdrożone przez wszystkich 
nauczycieli.  

Wszyscy nauczyciele 
Nauczyciel  j.polskiego 
Nauczyciel  matematyki 
Nauczyciel  j.angielskiego 

do końca 
marca 2020 

 do końca 
września 
2019 

Wszyscy nauczyciele wdrażają wyniki 
sprawdzianu.  
Poprawa wyników nauczania.  
Utrzymanie wyników sprawdzianów. 

2. Należy realizować wnioski wynikające z 
podsumowania ewaluacji wewnętrznej za ubiegły rok 
szkolny. 

Wszyscy nauczyciele  do końca 
marca 

Wszyscy nauczyciele realizują wnioski z 
ewaluacji, co przyczynia się do podnoszenia 
jakości pracy szkoły. 

3. Nauczyciele znają treść opinii i orzeczeń – 
dostosowują wymagania edukacyjne na 
poszczególnych przedmiotach. Opracowanie planów 
działań wspierających. 

Wszyscy nauczyciele 
Koordynator – Ewa 
Miezianko-Pieper 

na bieżąco 
do końca 
października 
2019 

Wzmocnienie u uczniów poczucia własnej 
wartości. Stwarzanie możliwości 
wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
społecznego i psychicznego uczniów. 
Stymulowanie ogólnej sprawności 



intelektualnej, pobudzanie aktywnego, 
twórczego myślenia. 

 

Realizacja wyników z ewaluacji wewnętrznej i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 

 

Lp.  Zadanie do realizacji Odpowiedzialni Terminy Uwagi o realizacji 

1. Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów 
poszczególnych klas w celu ćwiczeń określonych 
umiejętności.  

Dyrektor , Nauczyciele 
przedmiotów 

przez cały rok szkolny  

2. Opracowanie harmonogramu działań wychowawczych 
i profilaktycznych w oparciu o wyniki ewaluacji 
wewnętrznej z roku ubiegłego.  

Zespoły do 15 września 2019  

5. Planowanie realizacji dodatkowych godzin ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na: 
 - uwzględniane tych godzin przy realizacji form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
wskazanych uczniów,  
- zajęcia rozwijające zdolności uczniów, 
 - wziąć pod uwagę propozycje uczniów. 

Dyrektor , nauczyciele zajęć 
wyrównawczych,  terapii, 
Nauczyciele  

wrzesień 2019  

6. Podnosić  jakość kształcenia w zakresie tych 
umiejętności, w których wyniki uzyskane na 
sprawdzianie okazały się dość niskie. 

  

Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów 

  

 

 założenia obserwacji 
dyrektora zgodnie z celem i 
harmonogramem obserwacji 
w planie nadzoru 
pedagogicznego dyrektora 
szkoły 2019/20 



7. Zachęcać uczniów i ich rodziców do pozostawiania 
części podręczników i przyborów w wyznaczonych 
pomieszczeniach szkoły.  

Wychowawcy klas wrzesień 2019  

zebrania z rodzicami 

 

8. Zwracać szczególną uwagę na tryb wystawiania ocen 
śródrocznych, rocznych i końcowych w powiązaniu z 
aktualizacją zapisów statutowych  

Wszyscy nauczyciele po I i II semestrze założenia obserwacji 
dyrektora zgodnie z celem i 
harmonogramem obserwacji 
w planie nadzoru 
pedagogicznego dyrektora 
szkoły 

9. Planować tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli w 
oparciu o diagnozę potrzeb rady pedagogicznej, w 
oparciu o realizację programów szkolnych. Doskonalić 
nauczycieli w pracy metodą projektu.  

Dyrektor w ciągu roku szkolnego rady szkoleniowe,  lekcje 
koleżeńskie 

10. Rozszerzyć współpracę z samorządem i środowiskiem 
lokalnym. Zachęcić uczniów do udziału w konkursach 
gminnych.  

Dyrektor/z-ca dyrektora / 
Wychowawcy/Opiekun 
Samorządu Uczniowskiego 
Komisja ds. współpracy ze 
środowiskiem lokalnym i 
Rodzicami Nauczyciele, 
wychowawcy 

w ciągu roku szkolnego zmodyfikowane plany pracy 

11. Prowadzić zajęcia wspierające rozwój dziecka 
młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji 
obowiązku szkolnego.  

Nauczyciel  oddziału 
przedszkolnego, Pedagog 
szkolny,  Nauczyciele  klas I 

na bieżąco  

12. Podjąć wzmożone działania na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa uczniów. Przeciwdziałać przemocy i 
agresji w szkole,  pogadanki, warsztaty z 
psychologiem, pedagogiem, warsztaty dla rodziców, 

Dyrektor Społeczny 
Inspektor Pracy Pedagog 
szkolny Zespół ds.ryzyka 

w ciągu roku szkolnego –opracowanie analizy i 
oceny ryzyka,  
kontynuowanie Programu 



szkolenie dla nauczycieli.  Nauczyciele Bezpieczeństwa w szkole  

 

Opracowała: Barbara Cybula 
 
 

 

 

 


