
Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 

2012/13 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3  

w Wodzisławiu Śl. 

 
 

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324), 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.). 

 

Zatwierdzono do realizacji          

uchwałą Rady Pedagogicznej         

  nr 4/2012/2013  z dnia 13 września 2012 r. 

 

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. 

 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności 

określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych 

działań. 

 

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkół, placówek i nauczycieli, 

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 

3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 



4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i 

organizacyjnych. 

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących, obowiązku szkolnego 

oraz obowiązku nauki, 

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, 

5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach, 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 

opieki. 

 

Formami nadzoru pedagogicznego są: 

1) ewaluacja, 

2) kontrola, 

3) wspomaganie. 

 

Źródła planowania nadzoru: 

1) kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, 

2) plan nadzoru kuratora oświaty, 

3) wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, 

4) koncepcja pracy szkoły, 

5) Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, Ustawa o systemie oświaty, 

6) wnioski z przeprowadzonych badań pracy szkoły. 

 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU 

SZKOLNYM 2012/2013 

  
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 

lat. 

2.  Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 

3. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 



 

PLAN NADZORU KURATORA OŚWIATY 

         Planowe działania prowadzone przez Śląskiego Kuratora Oświaty są 

realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w 

zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

 

 

1. Zakres ewaluacji planowanej w szkołach i placówkach 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 

Ewaluacja 

Ewaluacja całościowa 30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 

Ewaluacja problemowa w obszarach: 

•  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej  

• Zarządzanie  

30 % wszystkich ewaluacji w roku 

szkolnym 

• Procesy zachodzące w placówce/szkole 

• Funkcjonowanie w środowisku lokalnym 

30 % wszystkich ewaluacji w roku 

szkolnym 

• Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez 

kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru 

pedagogicznego 

10 % wszystkich ewaluacji w roku 

szkolnym 

• Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy 

z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez 

niepubliczną szkołę podstawową  

o uprawnieniach szkoły publicznej 

 

Niepubliczne  szkoły podstawowe 

kwiecień - maj 2013 r. 

 

• Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów 

dotyczących obowiązku szkolnego 

Publiczne szkoły podstawowe i 

publiczne gimnazja, dla których 

ustalono obwód  

październik –grudzień 2012 r. 

 

• Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy 

świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole 

podstawowej 

Publiczne szkoły podstawowe 

styczeń- luty 2013 r. 

 

• Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych  

z informatyki z ramowymi planami nauczania   

w publicznych liceach ogólnokształcących   

i technikach 

 

Licea ogólnokształcące  

i technika  dla młodzieży 

luty- marzec 2013 r. 

 



• Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych  

z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami 

nauczania w publicznych gimnazjach 

 

Publiczne gimnazja 

grudzień 2012 r. - styczeń 2013 r. 

 

• Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego 

 

Publiczne przedszkola  

i publiczne szkoły podstawowe 

listopad- grudzień 2012 r. 

 

• Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki 

pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność 
zatrudnienia nauczycieli  

z wymaganymi kwalifikacjami 

 

Publiczne biblioteki pedagogiczne 

czerwiec- lipiec 2013  

 

• Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin 

i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność  
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi  

na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej 

 

Publiczne szkoły podstawowe, 

gimnazja, licea ogólnokształcące   

i zasadnicze szkoły zawodowe 

marzec- czerwiec 2013 r. 

 

• Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych w publicznych przedszkolach, 

szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i 

niepublicznych poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno - 

wychowawczych 

 

Publiczne przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja, publiczne  

i niepubliczne poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne,  

ośrodki rewalidacyjno – 

wychowawcze 

marzec- czerwiec 2013 r. 

 

• Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej 

szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie 

i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego 

 

Publiczne szkoły podstawowe, dla 

których ustalono obwód 

październik- listopad 2012 r.  

 

 

 

 
 
Na podstawie § 18 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, 
poz.1324), w przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej 
państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.), w trakcie roku szkolnego, Śląski Kurator Oświaty niezwłocznie 
dostosuje plan nadzoru pedagogicznego do tych zmian i poda go do publicznej 
wiadomości. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EWALUACJA 
 

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej. Wychowawczej i 
Opiekuńczej oraz Innej Działalności Statutowej Szkoły. 
 
Wymaganie:  
1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu. 
 
PYTANIA KLUCZOWE: 

• Jakie działania podejmuje Rada Pedagogiczna dla 
zanalizowania wyników sprawdzianu po klasie VI ? 

• W jaki sposób są prezentowane wyniki i jak przebiega ich 
analiza ? 

• Czy ta analiza jest pracą zespołową nauczycieli ? 
• Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w swojej pracy, 

czy wnioski są przyczyną wprowadzania zmian w procesie 
dydaktycznym ? 

• Czy powinniśmy coś zmienić w sposobie analizowania 
danych oraz wdrażania wniosków ? 

 
Zadania Metody i 

narzędzia 
zbierania 
danych 

Termin Odpowiedzialni 

1. Powołanie zespołu 
nauczycieli, którzy 
dokonają prezentacji 
wyników oraz 
zaproponują wnioski 
do realizacji ( dotyczy 
również szkolnych 
sprawdzianów 
wewnętrznych ) 
 
 
 
 
2. Ustalenie przez 
zespół 

Dane z OKE, 
wykresy, 
wnioski, testy 
ze 
sprawdzianów 
wewnętrznych 
np. Operonu 
 
Sprawdziany 
oraz testy 
wybrane przez 
powołany 
zespół. 
 
 

Po 
przeprowadzonych 
sprawdzianach na 
posiedzeniach RP 
oraz po 
sprawdzianie 
zewnętrznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powołany zespół w 
składzie: 
Przew. J. Chawińska-
Jurczyk, K.Keler-
Bednarz, B.Ciwis-
Gawarzyńska 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor 
 



harmonogramu 
badania osiągnięć 
edukacyjnych 
uczniów 

• Poziom i efekty 
kształcenia w 
kl. VI – 
sprawdzian 
próbny, 
wewnętrzny 

• Zewnętrzny 
sprawdzian dla 
uczniów kl. VI 

• Sprawdzian po 
kl. III przy 
zastosowaniu 
testów z OKE 
lub OPERONU 

• Testy w kl, IV i 
V 

 
 
2. Dokonywanie 

skrupulatnej 
analizy wyników 
sprawdzianów 
oraz testów, 
raportowanie oraz 
wdrażanie zmian 

 
3. Upowszechnianie 

wyników ewaluacji 
– co się udało, 
nad czym należy 
popracować. 

 
4. Uwzględnienie w 

pracy wyników ze 
sprawdzianu: 

• Modyfikowanie 
metod pracy 

• Wniesienie 
zmian do 
programu 
nauczania 

• Wdrożenie 
działań 
uwzględniający
ch wnioski z 
RP 

Testy 
opracowane 
przez OKE oraz 
Operon.  
Informacja o 
wynikach z 
OKE. Protokoły 
z posiedzeń  
RP. 
Prezentacja 
wyników przez 
zespoły, 
wnioski do 
pracy, raporty 
ewaluacji po 
sprawdzianach, 
informacja 
bieżąca na 
temat wniosków 
i podjętych 
działań, 
Właściwe i 
rzetelne, 
zgodne z 
zasadą 
pedagogiki 
przekazywanie 
informacji 
rodzicom o 
osiągnięciach i 
wynikach 
uczniów. 
Zamieszczanie 
raportu z 
ewaluacji na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

 
 
 
 
6 lutego 2013 
 
 
 
 
 
 
4 kwietnia 2013 
 
 
 
marzec/kwiecień 
2013 
 
 
Maj 2013 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
Analiza podczas 
posiedzeń Rad 
Pedagogicznych, 
wnioski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                             

KONTROLA    
 
  

Temat kontroli Termin Forma 
kontroli 

Zakres Odpowiedzialny 

Prawidłowość 
prowadzenia 
dokumentacji przebiegu 
nauczania: 

• Potwierdzenie 
odbycia zajęć 
wpisem tematu i 
podpisem 

• Dokumentowanie 
obecności 
uczniów na 
zajęciach 

 
 
 
 
na bieżąco 
 
 
 
na bieżąco 

 
 
 
 
Kontrola 
dzienników 
 
 
Kontrola 
dzienników 

 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
Wszystkie 
dzienniki 

 
 
 
 
z-ca dyrektora 
 
 
z-ca dyrektora 

Realizacja podstawy 
programowej  i 
ramowych planów 
nauczania, programów 
nauczania zgodnie z 
zatwierdzonym 
wykazem w ZSP nr 3 

Wrzesień 
2012 
 
Cały rok 

Kontrola 
dzienników i 
programów 
Obserwacje 
zajęć 

Wszyscy 
nauczyciele 

dyrektor  

Realizacja podstawy 
programowej w kl. I –III 
( nowa podstawa 
programowa ) 

Zgodnie z 
harmonogr
amem 
obserwacji 
oraz 
VI/2013 

Kontrola 
wpisów 
tematów do 
dziennika 

Nauczyciele 
kl. I-III 

dyrektor  

Realizacja godzin 
dodatkowych ( Karta 
Nauczyciela art.42 ) 

Raz w 
miesiącu 

Analiza 
zapisów w 
dzienniku 
dotyczy 
liczby 
zrealizowany
ch godzin 

Wszyscy 
nauczyciele 

z-ca dyrektora 

Kontrola stosowania 
trybu wystawiania ocen 
śródrocznych i 
końcoworocznych 

Styczeń 
2013 
 
Czerwiec 
2012 

Analiza 
dokumenta-
cji 

Wszyscy 
nauczyciele 

z-ca dyrektora 

Prawidłowość Cały rok Obserwacja Według dyrektor, z-ca 



sprawowania dyżurów 
przez nauczycieli 

harmonogra
mu dyżurów 

dyrektora 
 
 
 

WSPOMAGANIE 
 
Lp. Forma wspomagania Adresaci Odpowiedzialny Termin 
1. Szkolenia w ramach WDN dyrektor, z-ca 

dyrektora 
nauczyciele 

Dyrektor  8.11.2012 r. 

2. Inspirowanie i 
wspomaganie nauczycieli 
w osiąganiu wymaganej 
jakości pracy szkoły 

nauczyciele Dyrektor, z-ca 
dyrektora 

Cały rok 

3. Organizacja nadzoru nad 
przebiegiem stażu ( 
Dokumentowanie 
realizacji stażu, ocena 
dorobku zawodowego ) 

Staże na 
nauczyciela 
kontraktowego 
– 1 nauczyciel 
Na 
nauczyciela 
mianowanego 
– 1 nauczyciel 

Dyrektor  Maj 2013 

4. Planowanie dokonania 
oceny pracy zawodowej 
wybranych nauczycieli 

- na wniosek 
nauczycieli 
- zgodnie z 
wnioskiem 
dyrektora 

Dyrektor  Maj 2013 

5. Wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
ze środków budżetowych 

nauczyciele Dyrektor Zgodnie z 
planem 
doskonalenia 

6. Przestrzeganie przepisów 
prawa oświatowego w 
aspekcie uprawnień i 
kompetencji Rady 
Pedagogicznej 

Rada 
Pedagogiczna 

Dyrektor  Cały rok 

 
 
 
 
 
 



Badanie osiągnięć uczniów i 
wychowanków 

 
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem 
diagnozowania osiągnięć na poszczególnych etapach kształcenia oraz 
porównywanie wyników z wynikami sprawdzianu dla uczniów kl. VI planuje, 
organizuje i przeprowadza dyrektor szkoły, któremu służy pomocą zespół nauczycieli 
powołany w tym celu. 
 
 
Celem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków jest: 

• Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów 

• Wyciągnięcie wspólnych wniosków dla nauczycieli różnych przedmiotów na 
temat problemów występujących w szkole i przedszkolu i określenia dalszych 
działań 

• Dostarczenie informacji uczniom i ich rodzicom na temat umiejętności, postaw 
i wiedzy uczniów. 

 
 
Po przeprowadzonym badaniu Rada Pedagogiczna i zespoły przedmiotowe 
dokonują analizy wyników i opracowują działania naprawcze. 
 
Z wynikami zapoznawani są uczniowie oraz rodzice. 
 
 

Plan badania osiągnięć edukacyjnych 
 

Klasa Termin Zakres badania Odpowiedzialny 
Pięciolatki 
oraz 
sześciolatki 

Listopad 2012 
Kwiecień 2013 

Diagnoza gotowości 
szkolnej 

mgr J. Pielorz 

III Marzec/kwiecień 
2013 

Badanie poziomu 
umiejętności uczniów 
kl. III 

mgr A. Brawańska 

VI 6 lutego 2013 Próbny sprawdzian 
kl. VI 

mgr J. Chawińska-Jurczyk. 
M.Lenik 

VI 4 kwietnia 2013 Sprawdzian 
szóstoklasisty 

dyrektor szkoły 

IV Maj 2013 Badanie poziomu 
umiejętności uczniów 
kl. IV 

mgr K. Keler-Bednarz 
mgr B. Ciwis-Gawarzyńska  

V Maj 2013 Badanie umiejętności 
uczniów kl. V 

mgr W. Brachman - Kubica 



Plan obserwacji na rok szkolny 2012/13 
 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Osoba obserwująca Termin obserwacji 

1. Maria Błachut dyrektor  Wrzesień 2012 
2. W. Brachman - Kubica dyrektor  Wrzesień 2012 

3. Anna Brawańska z-ca dyrektora  Październik 2012 
4. Joanna Chawińska-Jurczyk dyrektor  Październik 2012 
5. Aleksandra Chrapek dyrektor  Listopad 2012 
6. B. Ciwis-Gawarzyńska dyrektor  Grudzień 2012 
7. K. Keler – Bednarz z-ca dyrektora Grudzień 2012 
8. Danuta Kopiec z-ca dyrektora Styczeń 2013 
9. Anna Kowalczyk z-ca dyrektora Styczeń 2013 

10. Judyta Kubica dyrektor Luty 2013 
11. Małgorzata Lenik z-ca dyrektora Marzec 2013 
12. Iwona Magiera z-ca dyrektora Marzec 2013 
13.  Maryla Papała z-ca dyrektora Kwiecień 2013 
14. Aleksandra Pawera dyrektor  Maj 2013 
15. Joanna Pielorz z-ca dyrektora Maj 2013 

16. Jolanta Potaszników dyrektor  Marzec 2013 
17. Wioletta Szczepaniak z-ca dyrektora Maj 2013 
18. Aleksandra Świątek dyrektor  Listopad 2012 
19. Halina Wintoniak z-ca dyrektora Czerwiec 2013 

 

Plan konferencji i spotkań Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl. 
 

Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1. Konferencja dotycząca 

organizacji nowego roku 

szkolnego 2012/13 

Dyrektor  30.08.2012 r.  

2. Przedstawienie planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szklny 

2011/12 

Dyrektor  13.09.2012 r.  

3. Szkoleniowa – analiza 

wyników sprawdzianu po 

klasie 6, techniki 

multimedialne w I i II etapie 

edukacji oraz wychowaniu 

przedszkolnym poprzedzone 

lekcjami koleżeńskimi 

J. Chawińska-

Jurczyk, 

A. Brawańska, 

 

08.11.2012 r.  

4. Konferencja klasyfikacyjna po 

I semestrze 

Dyrektor  30.01.2013 r.  



5. Konferencja podsumowująca I 

semestr roku szkolnego 

2012/2013 

Dyrektor 07.02.2013 r.  

6. Konferencja szkoleniowa – 

pierwsza pomoc w nagłych 

przypadkach 

M. Lenik,  

A. Brawańska 

p. higienistaka 

11.04.2013 r.  

7. Konferencja klasyfikacyjna po 

roku szkolnym 2012/2013 

Dyrektor  21.06.2013 r.  

8. Konferencja podsumowująca 

rok szkolny 2011/12 

Dyrektor  28.06.2013 r.  

 

 

 

W miarę potrzeb Rada Pedagogiczna będzie odbywać narady w innych terminach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


