
 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 nr 168, poz. 

1324 ze zm.). 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 

1. Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. 

2. Stworzenie odpowiednich warunków nauki oraz zapewnienie dodatkowej opieki na świetlicy dla grupy sześciolatków (klasa I a). 

3. Promocja szkoły w mieście, w celu rekrutacji jak największej ilości uczniów z Wodzisławia. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie placówki. 

5. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu powinny być stale dostępne dla nauczycieli, np. wywieszone w pokoju nauczycielskim. 

6. Należy wskazywać przedmioty, na których powinny być ćwiczone umiejętności, które sprawiają uczniom trudności. 

7. Powinno się porównywać wyniki ze sprawdzianu ze średnią ocen z przedmiotów, z których umiejętności są badane na teście kompetencji. 

8. Nauczyciele powinni podjąć starania, aby uzyskać uprawnienia egzaminatorów OKE. 

 

Zagadnienia ważne dla funkcjonowania szkoły 

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 
2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
 



I. Ewaluacja wewnętrzna 

Cele ewaluacji 

• Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły. 

• Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości jej szkoły. 

Przedmiot ewaluacji 

• Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wymaganie 6). 

Harmonogram ewaluacji 

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej – załącznik nr 1. 

 

II. Kontrola 

Cele kontroli 

• Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności 

statutowej szkoły z przepisami prawa. 

 

Tematyka kontroli 

 

• Zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej. 

• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. 

• Przestrzeganie praw dziecka w szkole. 

 

Tematyka, terminy – załącznik nr 2. 



III. Wspomaganie 

Cele  

• Wspomaganie rozwoju nauczycieli. 

• Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. 

• Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych. 

• Podnoszenia jakości pracy szkoły.  

Tematyka 

• Prawa dziecka.. 

• Uczeń niepełnosprawny – metody pracy. 

• Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim w obliczu obniżenia wieku obowiązku szkolnego.  

• Sposoby motywowania uczniów – wypracowanie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych. 

 

Tematyka szkoleń i narad wraz z terminami – załącznik nr 3. 

 

Obserwacja prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z 

działalności statutowej szkoły – załącznik nr 4. 

 

Awans zawodowy nauczycieli – załącznik nr 5. 

 

Ocena pracy nauczycieli – załącznik nr 6. 

 

Motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego – załącznik nr 7. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

Koordynator ds. przeprowadzenia ewaluacji: mgr Joanna Chalińska - Jurczyk 

Koordynuje pracę zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły. 

Przedmiot ewaluacji 

• Placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wymaganie 6). 

Zespół zadaniowy w składzie:  

1. Wioletta Szczepaniak – przewodniczący zespołu 

2. Aleksandra Pawera – członek 

3. Iwona Magiera – członek  

4. Aleksandra Chrapek - członek 

 

Lp. Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi 
Przygotowanie ewaluacji 

1. Ustalenie zasad pracy obowiązujących w 
zespole.  
Zapoznanie się z obszarem badania.  

Przewodniczący 15.09.2013 r.   

2.  Sformułowanie pytań badawczych. 
Opracowanie kryteriów ewaluacji. 

Zespół zadaniowy  październik 2013 r.   

3. Określenie źródeł informacji i opracowanie 
narzędzi badawczych. 

Zespół zadaniowy październik 2013 r.  

4. Zapoznanie podmiotów szkoły z 
przebiegiem badania. 

Koordynator listopad 2013  



Przeprowadzenie badań  
5.  Gromadzenie danych    
6.  uroczystości szkolnych dyrektor wg harmonogramu  
7. przerw międzylekcyjnych wicedyrek-tor wg harmonogramu  
8. Zajęć lekcyjnych wicedyrek-tor wg harmonogramu  
9. 

Obserwa
cja: 

Spotkań z rodzicami dyrektor wg harmonogramu  
10. nauczycieli W.Szczepaniak luty 2014r.  
11. rodziców Wych, klas/grup luty 2014r.  
12. 

Ankietow
anie:  

uczniów Wych. klas/grup luty 2014r.  
13. nauczycielami J.Jurczyk luty 2014r.  
14. rodzicami W. Szcze-paniak luty 2014r.  
15. uczniami  A.Pawera luty 2014r.  
16. 

Wywiady 
z: 

pracownikami 
niepedagogicznymi 

I.Magiera  luty 2014r.  

17. wyniki klasyfikacji i promocji dyrektor czerwiec 2014r.  
18. frekwencja  wicedyrektor czerwiec 2014r.  
19. wynik sprawdzianu 

szóstoklasisty  
J.Jurczyk czerwiec 2014r.  

20. 

Dane 
zastane:  

wyniki diagnozy edukacyjnej  J.Jurczyk sierpień 2014r.  
Opracowanie wyników 

21. Opracowanie wyników. 
Sformułowanie wniosków – opracowanie 
prezentacji multimedialnej. 
 

J. Jurczyk 
K. Bednarz 
B. Gawarzyńska 

czerwiec 2014r.  

22. Przedstawienie wyników i wniosków radzie 
pedagogicznej. 
 

J. Jurczyk czerwiec 2014r  

23. Wypracowanie rekomendacji. 
 

J. Jurczyk czerwiec 2014r  

Zakończenie ewaluacji 

24. Przekazanie dokumentacji ewaluacji – 
dyrektorowi szkoły. 

J. Jurczyk do 28.08.2014r.  

25. Autoewaluacja pracy zespołu. 
 

J. Jurczyk czerwiec 2014r  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

HARMONOGRAM KONTROLI 

 

Lp
. 

Zadanie Kto podlega 
kontroli? 

Dokumentacja podlegająca 
kontroli 

Termin Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

1. Analiza realizacji 
zaleceń zawartych 
w orzeczeniach 

Pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele  

Indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
dokumentacja badań i 
czynności uzupełniających 

09. 2013r. zastępca dyrektora  

2. Warunki do nauki 
odpowiednie ze 
względu na 
indywidualne 
potrzeby 
rozwojowe i 
edukacyjne oraz 
możliwości 
psychofizyczne 
uczniów 

Nauczyciele 
uczący 

 09. 2013r. pedagog szkolny  

3. Zajęcia 
specjalistyczne, o 
których mowa w 
rozporządzeniu o 
udzielaniu pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Nauczyciele 
specjaliści 

Indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, 
dzienniki zajęć 
specjalistycznych 

10. 2013r. pedagog szkolny  



4. Zajęcia 
rewalidacyjne 

Nauczyciele 
specjaliści 

Indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, 
dziennik zajęć rewalidacyjnych 

09. 2013r. pedagog szkolny,  
J. Chawińska -
Jurczyk 

 

Zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej 
5. Liczba uczniów w 

świetlicy szkolnej  
Nauczyciele 
świetlicy  

Dziennik zajęć świetlicy cały rok zastępca dyrektora  

6. Zgodność zapisów 
tematyki zajęć z 
planem pracy 
świetlicy 

Nauczyciele 
świetlicy 

Dziennik zajęć świetlicy cały rok zastępca dyrektora  

7. Dokumentowanie 
czasu pobytu 
ucznia w świetlicy, 
sposób odbierania 
uczniów ze 
świetlicy 

Nauczyciele 
świetlicy 

Dziennik zajęć świetlicy, 
dokumentacja 
wewnątrzszkolna 

cały rok zastępca dyrektora  

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 
8. Prawidłowo 

przygotowany plan 
zajęć dydaktyczno-
wychowawczych  

Osoba 
odpowiedzialna 
za układanie 
planu 

plan zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych 

wrzesień Barbara Ciwis - 
Gawarzyńska 

 

9. Sprzęt posiada 
atesty i certyfikaty 

sekretarz 
zespołu 

 cały rok dyrektor  

10. Dyscyplina pracy 
nauczycieli – 
obecność w sali 
podczas całej 
lekcji; 
punktualne 
rozpoczynanie i 
kończenie zajęć  

wszyscy 
nauczyciele 

 cały rok  dyrektor, 
wicedyrektor 

 

11. Pełnienie dyżurów 
przez nauczycieli  

wszyscy 
nauczyciele 

 cały rok dyrektor, 
wicedyrektor 

 

12. Apteczki i sprzęt do 
udzielania 

sekretarz 
zespołu 

 cały rok dyrektor  



pierwszej pomocy 
13. Prawidłowość 

sporządzania 
protokołów 
powypadkowych  

sekretarz 
zespołu 
W. 
Szczepaniak 

 cały rok dyrektor  

Przestrzeganie praw dziecka w szkole 
14. Analiza skarg   Skargi ustne i pisemne 

uczniów i rodziców 
cały rok dyrektor  

Zgodność oceniania z wewnątrzszkolnym prawem 
 

15. Wymagania 
edukacyjne i 
kryteria oceniania 
zachowania – 
sposób zapoznania 
uczniów i rodziców 

wszyscy 
nauczyciele 

zgodność z 
wewnątrzszkolnymi 
ustaleniami 

wrzesień dyrektor  

16. Systematyczność 
oceniania  

wszyscy 
nauczyciele 

dzienniki lekcyjne raz na dwa 
miesiące 

zastępca dyrektora  

17. Dostosowanie 
wymagań 
edukacyjnych do 
dysfunkcji uczniów 

wszyscy 
nauczyciele 

wymagania edukacyjne wrzesień dyrektor  

18. Zastrzeżenia 
rodziców do trybu 
ustalania rocznej 
oceny 
klasyfikacyjnej  

 zgromadzona dokumentacja lipiec dyrektor  

Stałe działania kontrolne 
 



dzienniki zajęć lekcyjnych wrzesień 
styczeń, 
czerwiec  

zastępca dyrektora  19. Terminowość, 
zgodność z 
przepisami prawa 
prowadzenia 
dokumentacji 
przebiegu 
nauczania  

wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
zajęć 
edukacyjnych 

arkusze ocen  wrzesień,  
czerwiec  

dyrektor  

plany wychowawcze i 
tematyka godzin 
wychowawczych  

październik  zastępca dyrektora  20. Klasowe programy 
wychowawcze 

wychowawcy 
klas 

realizacja tematyki godzin 
wychowawczych  

styczeń, maj zastępca dyrektora  

21. Kontrola realizacji 
podstawy 
programowej – 
liczba godzin  

Wybrani 
nauczyciele 

Dzienniki zajęć lekcyjnych, 
karty monitorowania realizacji 
podstawy programowej 

styczeń,  
czerwiec  

zastępca dyrektora  

22. Realizacja godzin z 
art. 42 KN ust. 2 
pkt 2 lit. a, b 

Wszyscy 
nauczyciele 

 styczeń,  
czerwiec  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD WRAZ Z TERMINAMI 

Lp. 
Termin Tematyka/cel Odpowiedzialny 

1. 30.08.2013r. Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 dyrekcja 

2. 12.09.2013r. 
Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, zmian w statucie ZSP, programie 

wychowawczym i profilaktyki placówki. 

dyrekcja 

3. 07.11.2012r. Szkoleniowe – „Ewaluacja wewnętrzna w zespole szkolno-przedszkolnym” 

M. Papała, J. Pielorz, 

J.Chawińska-Jurczyk  

(PODN) 

4. 16.01.2014r. Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna. dyrekcja  

5. 16.01.2014r. Podsumowanie półrocznej pracy ZSP. dyrekcja 

6. 11.03.2014r. 
Konferencja szkoleniowa – „Jak skutecznie zapobiegać agresji w szkole i przedszkolu?” 

na bazie lekcji wychowawczych w klasach i grupach przedszkolnych. 

W. Szczepaniak,  

A. Świątek 

A. Kowalczyk 

J. Potaszników 

7. 18.06.2014r. Konferencja klasyfikacyjna dyrekcja 

8. 26.06.2013r. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 dyrekcja 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

OBSERWACJA PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ 

INNYCH ZAJĘĆ  

WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY 

 

Nauczyciel Rodzaj zajęć 
 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Jolanta 
Potaszników 

Język polski       x    

Anna 
Brawańska 

Edukacja 
przedszkolna 

  x        

Anna 
Kowalczyk 

Zajęcia 
pozalekcyjne 

          

Aleksandra 
Pawera 

Zajęcia 
opiekuńcze  

    x      

Ksymena 
Keler-
Bednarz 

Wycieczka 
szkolna 

        x  

Barbara 
Ciwis - 
Gawarzyńska 

Wycieczka 
szkolna 

        x  

Wiesława 
Brachman - 
Kubica 

Organizacja 
uroczystości  

 x         

Halina 
Wintoniak 

Zebranie z 
rodzicami 

  x        

Małgorzata 
Lenik 

Działalność 
samorządu 
uczniowskiego 

     x     

Aleksandra 
Chrapek 

Organizacja 
konkursu  

        x  

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Termin 
rozpoczęcia 

stażu 

Termin 
zakończenia 

stażu 

Stopień 
awansu, o 

który ubiega 
się stażysta 

Opiekun 
stażu 

1.  Barbara Ciwis - 
Gawarzyńska 

1.09.2012r. 06. 2015r. Dyplomowany ------------ 

2.  Ksymena Keler-
Bednarz 

1.09.2013r. 06. 2016r. Dyplomowany ------------ 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELI 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Termin 
poinformowania 

nauczyciela o 
ocenie/data 

wpływu podania 
o ocenę pracy 

Termin dokonania oceny Uwagi 

1.  Anna Brawańska maj 2014 czerwiec 2014r.  
2. Maryla Papała maj 2014 czerwiec 2014r.  
 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI DO DOSKONALENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO 

 

Lp. Zadanie Termin Osoby odpowiedzialne 
1.  Zbadanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli wrzesień  lider wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli 
2.  Powołanie nauczycielskich zespołów zadaniowych  wrzesień dyrektor  
3.  Monitorowanie pracy zespołów  cały rok  zastępca dyrektora 
4.  Opracowanie – modyfikacja kryteriów przyznawania dodatków 

motywacyjnych dla nauczycieli  
wrzesień dyrektor  

5.  Przyznanie nagród dyrektora szkoły wrzesień dyrektor  
6.  Wnioskowanie o nagrody prezydenta, kuratora oraz odznaczenia 

państwowe 
zgodnie z terminami 
zewnętrznymi 

dyrektor 

7.  Opracowanie systemu informacji o nowościach pedagogicznych i 
szkoleniach  

wrzesień zastępca dyrektora 

 


