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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W ŁĘTOWEM 

 

  

 

1. Podstawa prawna planowania działań. 
 

            § 18 ust. 1 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
              7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.              
              Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), 
 

           podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  
              w roku szkolnym  2014/2015 ustalone przez Ministra Edukacji      
              Narodowej pismem DJE. WNP. 5081. 69. 2014. 
 

           wytyczne do opracowania planu nadzoru pedagogicznego w roku  
             szkolnym 2014/2015 określone przez Ministra Edukacji  
             Narodowej  pismem DJE.WNP.5081.75.2014. 
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PODSTAWY PLANOWANIA NADZORU DYREKTORA 

 

2. Podstawowe kierunki realizacji przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty polityki  oświatowej państwa w roku szkolnym 

2014/2015. 

 

1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych  

     w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 

2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności 

    określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem  

    umiejętności w zakresie matematyki. 

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach 

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

3. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego     

     obejmują: 

1) w zakresie kontroli: 

a) w publicznych gimnazjach: 

„Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych  z ramowymi planami  

nauczania w publicznym gimnazjum”  

b) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach,  publicznych  

    szkołach ponadgimnazjalnych: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia  

    zajęć wychowania fizycznego” 

c) w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: 

„Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych  

i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem” 

d) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach  

    ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: 

 „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj  

 tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi 
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w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność  

w szkole ogólnodostępnej” 

e) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: 

„Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych    

  poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia  

  specjalnego” 

2) w zakresie ewaluacji: 

Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); 

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); 

a) w przedszkolach – w zakresie wymagań: 

 „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; 

 „Dzieci są aktywne” 

 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej  

    sytuacji” 

 

b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 

placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia  

zawodowego –  w zakresie wymagań: 

 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie  

    programowej”; 

 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich  

     indywidualnej sytuacji”; 

 „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski  

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu”; potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych  

i wewnętrznych   

  

   c) w placówkach oświatowo wychowawczych – w zakresie wymagań: 

 „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków  

    i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; 
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 „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków  

    oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu   

    wolnego”; 

d) w placówkach doskonalenia nauczycieli – w zakresie wymagań: 

 „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,  

    instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; 

 „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających  

     z oferty placówki”; 

 „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób        

     realizujących zadania placówki”; 

 „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych  

    i wewnętrznych”;  

e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających  

    opiekę i wychowanie uczniom w zakresie pobierania nauki poza miejscem  

    stałego zamieszkania – w zakresie wymagań: 

 „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; 

 „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji”; 

f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach     

   socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach          

   umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

  głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

  i niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego  

  przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –  

  w zakresie przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – w zakresie      

 wymagań: 

 „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; 

 „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych 

    i wewnętrznych”; 

3) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na 

    podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji  

    w roku szkolnym) 
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Wymagania wskazane przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty do ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 

 

1. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,  

    placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania 

    i  doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań: 

1) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; 

2) „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie  

     programowej”; 

3) „Uczniowie są aktywni”; 

4) „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”; 

2. w przedszkolach - w zakresie wymagań: 

1) „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się”; 

2) „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej”; 

3) „Dzieci są aktywne”; 

4) „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”. 
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Wnioski z wewnętrznego nadzoru z roku szkolnego 

2013/2014: 

 

1. Motywować i zachęcać uczniów do udziału w konkursach. 

2.W dalszym ciągu ulepszać bazę dydaktyczną szkoły. 

3. Częściej korzystać z tablicy interaktywnej  oraz rzutnika. 

4. Zachęcać nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą zdobytą w szkoleniach 

    zewnętrznych. 

5. Organizować rady szkoleniowe na terenie szkoły. 

6. Zadbać o właściwą promocję szkoły w środowisku lokalnym. 

7. Angażować uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz szkoły i tym samym  

    budować właściwy wizerunek szkoły. 

8. Poprawić integrację wewnątrzszkolną poprzez organizowanie imprez,  

    uroczystości i wyjazdów dla uczniów, rodziców i pracowników. 

 

Ewaluacja wewnętrzna 

 

Przedmiot ewaluacji: wymaganie 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

 

Harmonogram planowanych działań: 

 

1.Sformułowanie pytań kluczowych (przedmiotu badania )- październik 2014 

2. Określenie źródeł danych i dobór próby badawczej – październik 2014 

3. Opracowanie narzędzi badawczych – listopad / grudzień 2014 

4. Przeprowadzenie badań – luty / marzec 2015 

5. Opracowanie wyników badań – kwiecień 2015 
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6. Sformułowanie wniosków i opracowanie raportu – maj / czerwiec 2015 

7. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników przeprowadzonej ewaluacji 

     –  czerwiec 2015 

Cel ewaluacji: 
 

- Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są zorganizowane, monitorowane  

  i doskonalone z  uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb  

  uczniów, możliwości szkoły oraz sprzyjają uczeniu się? 

Pytania kluczowe: 

 

1. Czy procesy  edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków  

     i sposobów realizacji podstawy programowej? 

 

2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane? 

 

3. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone? 

     Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane 

     w planowaniu tych procesów? 

 

4. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?  

    Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów  

    w procesie uczenia się? 

 

5. Czy ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz  

    motywuje ich do dalszej pracy? Czy informacja o postępach w nauce otrzymana  

    w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny  

    proces uczenia się? 

 

6. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 

 

7. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża 

     się wnioski z tych analiz? 

 

8. Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów  

    edukacyjnych? Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane  

    i modyfikowane z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb? 

 

9. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów     



 

8 
 

    edukacyjnych, a wprowadzanie zmian w przebiegu tych procesów następuje  

    w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami? 

Źródła danych i narzędzia badawcze: 

 

 Protokoły Rady Pedagogicznej 

 Dokumentacja zespołów nauczycieli  klas I-III i IV - VI  

 Dzienniki lekcyjne 

 Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

 Wywiady z nauczycielami i dyrektorem szkoły 

 Obserwacja szkoły 
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KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO  

I STATUTOWEGO 

 

Lp. Tematyka kontroli Termin -  
odpowiedzialny 

Uwagi 

1. Prawidłowość i systematyczność 
wypełniania dziennika lekcyjnego 

X.  2014, II. 2015  
V. 2015 

Wicedyrektor 

Analiza 
dzienników 

2. Terminowość przygotowania planów 
nauczania oraz planów 

wychowawczych 

IX. 2014  
Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

3. Realizacja obowiązku szkolnego Cały rok 
wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

4. Rytmiczność oceniania uczniów z 
poszczególnych przedmiotów zgodnie 

ze statutem 

Dwa razy  
w semestrze 

Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

5. Kontrola stosowania trybu 
wystawiania ocen śródrocznych i 

końcowych 

I.2015 i VI. 2015 
Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb ucznia na 

podstawie opinii PPP, organizacja 
pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniów  zgodnie z 
nowym rozporządzeniem 

IX. 2014, II. 2015 
Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

7. Realizacja podstawy programowej Dwa razy w 
semestrze 

Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 

8. Prawidłowość sprawowania dyżurów 
nauczycielskich 

Cały rok szkolny 
Dyrektor, 

Wicedyrektor 

Obserwacja 

9. Hospitowanie zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych oraz 

zajęć godzin z art.42 KN 

Według planu 
hospitacji  

Wicedyrektor 

Obserwacja 
analiza 

dokumentów 

10. Realizacja klasowych programów 
wychowawczych 

Dwa razy w 
semestrze 

Wicedyrektor 

Analiza 
dokumentów 
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Wspomaganie nauczycieli: 

 

 

Lp. Forma 
wspomagania 

Tematyka Termin 

1.  Warsztaty - 
szkolenia 

1. Dofinansowanie 
indywidualnych form 
doskonalenia nauczycieli 

Zgodnie  
z kalendarzem 

szkoleń, zgodnie  
z planem 

doskonalenia 

2. Narady 1. Przedstawienie m.in. 
przydziału obowiązków, 
czynności dodatkowych 
/kalendarz i terminarz 
uroczystości szkolnych/ 
 

     2. Przedstawienie m. in. 
     planu nadzoru pedagogicznego,   
     planu pracy szkoły na rok      
     szkolny 2014/2015  
 
    3. Szkoleniowa 
     
    4. Podsumowanie pracy  
     za pierwszy semestr -  
     wyniki i wnioski  
     wynikające ze  
     sprawowanego nadzoru  
     pedagogicznego 
 
    5. Szkoleniowa 
 
    6. Podsumowanie pracy za 
    drugi semestr – wyniki 
    i wnioski wynikające 
    ze sprawowanego  
    nadzoru pedagogicznego 
 

Sierpień 2014 
 
 
 
 

 
Wrzesień 2014 
 
 
 
 
Listopad 2014 
 
Styczeń 2015 

 
 

 
 
 
 
Marzec 2015 
 
Czerwiec 2015 
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PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

Lp. Nazwisko i imię Forma doskonalenia 
zawodowego 

Termin 
realizacji 

1.  Mamala Mariola    Wyzwania nowego roku szkolnego 
2014/2015 – szkolenie. 

 

 
18. 08. 2014 r. 

2. Leżańska Lucyna MCDN Kraków-szkolenie „Jak wspierać 
wszechstronny rozwój przedszkolaka.” 
 

 
II semestr 

3. Jarosz Mirosława 6-latek w szkole, rozpoznawanie 
potrzeb, dobór metod i form pracy -
szkolenie.  
 

 
24. 10. 2014 r. 

4. Górni Agnieszka Wsparcie sześciolatków w szkole na 
początku edukacji i w klasach starszych 
– szkolenie. 
 

 
24. 10. 2014 r. 

5. Florek Agata Specyficzne trudności w nauce czytania  
i pisania, sposoby wspierania ucznia – 
szkolenie. 
 

 
18. 04. 2014 r. 

6. Kozyra Władysława Uczeń rozkojarzony – trening uważności, 
pamięci oraz poleceń dla dzieci                 
i młodzieży – szkolenie. 

 
10. 10. 2014 r. 
 
 

7. Kuziel Małgorzata Doświadczenia i eksperymenty w pracy 
nauczyciela przedmiotów 
przyrodniczych – szkolenie. 

 
II semestr 
 
 

8. Motyczyńska Anna Uczeń rozkojarzony – trening uważności, 
pamięci oraz poleceń dla dzieci                 
i młodzieży – szkolenie. 

 
10. 10. 2014 r. 
 
 

9. Zięba Monika Szkolenie w ZSTI. Studia podyplomowe. I i II semestr 
 
 

10. Potaczek Maciej Techniczne elementy gry w piłkę 
siatkową – kursokonferencja. 

18. 09. 2014 r. 
 
 

11. Ks. Jaroš Josef Ruch i zabawy ruchowe – warsztaty. 17. 01. 2015 r. 
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DIAGNOZOWANIE ROZWOJU UCZNIA 

 

Oddział przedszkolny Termin Odpowiedzialny                      Narzędzia      
Diagnoza wstępna 

 
 
 

- diagnozowanie stopnia 
  przygotowania dzieci do 
  podjęcia nauki w kl. I                                                                                                                                                     

              

X 2014,  
V 2015 

 
 
 

IV 2015 

L. Leżańska       
 
 
 

L. Leżańska                                                                                 

arkusz obserwacji  
rozwoju dzieci 5 -6 

letnich 
 

informacja o 
gotowości dziecka 

  

 

 

 

 

 

DIAGNOZOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

„NA WEJŚCIU I NA WYJŚCIU” 

 

Klasa Data Odpowiedzialny Narzędzia  
Klasa I X. 2014, VI 2015 M. Jarosz Diagnoza  

dojrzałości szkolnej 
- test 

          Klasa IV 

Język polski X 2014, VI 2015 A. Florek Testy 

Matematyka X 2014, VI 2015 W. Kozyra Testy 

Przyroda X 2014, VI 2015 A. Florek Testy 
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DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

1. Przeprowadzenie sprawdzianów próbnych w klasie VI: 

 Matematyka                     

 Język polski                                    X/XII   2014r.   oraz  III   2015r. 

 Język angielski  

Odpowiedzialni: powołane zespoły 

 

2. Sprawdzian w klasie VI na zakończenie szkoły podstawowej  

      – kwiecień 2015r. 

 

Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor, powołany zespół 

 

3. Omówienie sprawdzianu i analiza wyników – czerwiec 2015r. 

 

Odpowiedzialni: powołane zespoły  
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OBSERWACJE 

Rodzaje i cele hospitacji : 

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną przeprowadzone następujące hospitacje : 

- hospitacje kontrolno-oceniające, którym poddani zostaną nauczyciele odbywający 

staż na kolejne stopnie awansu zawodowego, 

- hospitacje diagnozujące. 

Cele hospitacji : 

- Wspomaganie oraz wspieranie nauczyciela ( wskazywanie mocnych i słabych stron  

w jego pracy, pomoc w realizacji jego zadań), 

- Kontrola poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, ocena umiejętności  

i warsztatu pracy, doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

- Obserwacja stanu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, motywowanie ich do 

aktywności i współpracy. 

 

Tematyka hospitacji : 

- Motywowanie uczniów do aktywności umysłowej i fizycznej ( stosowanie metod 

aktywizujących). 

- Realizacja podstawy programowej. 

- Przestrzeganie zasad oceniania. Zobrazowanie poziomu współpracy z uczniami  

  i rodzicami w zakresie przepływu informacji dotyczącej oceniania. 

- Stosowanie zintegrowanej wiedzy. 

- Rytmiczność oceniania uczniów. 

- Formy i metody pracy dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia w oparciu  

   o rozpoznane potrzeby. 

 

Nauczyciele planowani do oceny : 

1. Agnieszka Górni – ocena dorobku zawodowego za okres stażu.  

2. Maciej Potaczek – ocena dorobku zawodowego za okres stażu.  

3. Agata Florek – ocena pracy – marzec 2015r. 
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HARMONOGRAM OBSERWACJI 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię IX X XI XII I II III IV V VI 
 

1. Florek  
Agata 
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 IV 
Przyr. 

   KN   

Sp
ra

w
d
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n
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 d

o
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m
e

n
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cj
i (

d
zi

en
n

ik
i, 

ar
ku
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e)

 
 

2. Górni 
 Agnieszka 

  KN    I 
 

 

3. Ks. Jaroš 
 Josef 

II       VI 

4. Jarosz  
Mirosława 

 I     KN  

5. Kozyra 
Władysława 

  V 
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