
 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego 

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 

na rok szkolny 2017/2018 

 

 

 

Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (poz. 59) 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (poz. 1658) 

 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek  (poz. 1611) 

 

Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie pracy Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, a w szczególności 

jakościowy jej rozwój. Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 Ewaluację wewnętrzną zmierzającą do porównania osiągniętych efektów 

w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu, 

 Kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego, 

 Monitorowanie pracy szkoły, 

 Szkolenia rady pedagogicznej. 

 

 

 



1. Ewaluacja 
 

Cele 
Przedmiot 
ewaluacji 

Działania Termin Odpowiedzialni 

1. Określenie 
skuteczności 
programu 
wychowawczego 
szkoły oraz działań 
wychowawczych 
podejmowanych w 
szkole.  
 2. Identyfikacja 
słabych i mocnych 
stron ewaluowanego 
obszaru. 
 3. Podniesienie 
skuteczności i 
efektywności 
podejmowanych 
działań. 
 4. Identyfikacja 
zagrożeń.  
5. Dostarczenie 
informacji koniecznych 
do planowania pracy 
szkoły. 
 

 
 

Wychowawcza  
rola szkoły. 

opracowanie projektu i narzędzi 
ewaluacji, 
powołanie zespołów nauczycieli 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
poszczególnych działań  

I dyrektor, nauczyciele 
przygotowani do 
prowadzenia ewaluacji 

badanie w odniesieniu do nauczycieli, 
uczniów i rodziców 

III-IV Zespół nauczycieli 
prowadzących badania 

opracowywanie wyników badań, 
sporządzanie raportów z 
poszczególnych badań, omawianie 
wyników badań w zespole, informowanie 
nauczycieli o wynikach badań 
 

Do VIII Zespół nauczycieli 
prowadzących badania 

sporządzenie raportu końcowego z 
ewaluacji  
 

Do VIII nauczyciele wyznaczeni 
do sporządzenia raportu  

rozpowszechnianie raportu końcowego VIII dyrektor, nauczyciele 
wyznaczeni do 
sporządzenia raportu 

 

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

Przedmiot kontroli Działania 
Sposób 

dokumentowania 
Termin Odpowiedzialni 

Kontrola dokumentacji 
przebiegu nauczania 
 

Kontrola zapisów w dziennikach 
lekcyjnych i prowadzenia arkuszy 
ocen 

Wpisy w dziennikach IX, II, VI 

Klasy 0-III –  D. 
Nowacka 
Klasy IV – VI – J. 
Porucznik 
Klasy VII i II, III 
gimnazjalne – A. 
Raźniak 

 
IPET dla dzieci z 
orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia 
indywidualnego 
 

Kontrola dokumentów 
opracowanych przez nauczycieli 

 IX Jolanta Porucznik 
 

Kontrola 
przedmiotowych planów 
pracy nauczycieli oraz 
przedmiotowych 
systemów nauczania 

Kontrola dokumentów Tabela kontroli IX Klasy 0-III –  D. 
Nowacka 
Klasy IV – VI – J. 
Porucznik 
Klasy VII i II, III 
gimnazjalne – A. 
Raźniak 

Kontrola planów pracy 
wychowawców 
klasowych 
 

Kontrola dokumentów Tabela kontroli IX Jolanta Porucznik 

Kontrola dokumentacji 
zajęć dodatkowych 
wynikających z arkusza 
organizacyjnego szkoły 

Kontrola zapisów w dziennikach 
zajęć dodatkowych, zgody 
rodziców na udział w zajęciach i 
dokumentacji dotyczącej 
zakwalifikowania na zajęcia 

Wpisy w dziennikach, 
arkusz kontroli 

XI, I, VI Danuta Nowacka  



3. Wspomaganie 
 

 
Tematyka 

 

 
Biorący udział w szkoleniu 

 
Termin 

„Rozwijanie u uczniów kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy”  

Wszyscy nauczyciele 
 

II semestr 

Szkolenie „Wykorzystanie narzędzi 
TIK w nauczaniu i uczeniu się 
uczniów” 
 

Chętni nauczyciele – 15 osób II semestr 

Szkolenie "Bezpieczeństwo w 
cyberprzestrzeni" 

Wszyscy nauczyciele 

 
II semestr 

Kurs doskonalący „Nauka 
programowania w programie Baltie” 
 

J. Porucznik,  M. Majewska, J. Ducka, 
E. Składanowska, E. Sołowińska, T. 
Kolator, G. Śladewska, A. Raźniak, M. 
Nowacki, Z. Kempisty 

 

II semestr  

Kurs doskonalący „Nauka 
programowania w programie 
Logomocja” 
 

J. Porucznik,  M. Majewska, J. Ducka, 
E. Składanowska, E. Sołowińska, T. 
Kolator, G. Śladewska, A. Raźniak, M. 
Nowacki, Z. Kempisty 
 

II semestr 
 

„Metoda eksperymentu i projektu w 
szkole podstawowej”  
 

Wszyscy nauczyciele 
 

II semestr 
 

Warsztaty „Obserwacje, pomiary i 
doświadczenia na lekcjach przyrody 
i matematyki”  
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
nauczyciele przyrody i matematyki 

II semestr 

Szkolenie "Praca z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi" 
 

Wszyscy nauczyciele 
 

II semestr 

 
Współpraca w zespołach 
samokształceniowych 

Nauczyciele klas 0 – III  
 
Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych 
 
Nauczyciele przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych 

Cały rok, według planów pracy 

 
 

 
4. Monitorowanie pracy szkoły 

 
 

 
Przedmiot 

 

 
Termin 

 
Źródła 

informacji 
 

 
Sposób 

dokumentowania 

 
Odpowiedzialni  

Wyniki klasyfikacji i 
promocji 
 

Za I semestr 
Za II semestr 

Dzienniki 
lekcyjne, 
informacje 
wychowawców 
klasowych  

Zestawienia 
wyników 

D. Nowacka – SP 
A. Raźniak – 
klasy gimnazjalne  

Frekwencja uczniów na 
zajęciach 
 

Za I semestr 
Za II semestr 

Dzienniki 
lekcyjne, 
informacje 
wychowawców 
klasowych  

Zestawienia 
wyników 

D. Nowacka - SP 
A. Raźniak – 
klasy gimnazjalne 

Udział w konkursach Za I semestr Karty Zestawienie J. Porucznik  



pozaszkolnych i zawodach 
sportowych 
 

Za II semestr uczestnictwa, 
karty wycieczki, 
listy 
nagrodzonych 

pisemne 

Wdrażania nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 

IX, I, VI Plany pracy 
nauczycieli, 
dzienniki lekcyjne 
 

Arkusz 
monitoringu 

A. Raźniak  

 
 
4. 1. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2015/16 

 

 

Co badamy 

 

 

Klasa 

 

Narzędzia 

 

Termin 

 

Odpowiedzialni 

 

Dokumentacja 

 
Diagnoza 
przedszkolna  

 
0 abc 

 
Arkusze diagnozy 
 

 
IX - VI 

 
N-le oddziałów 
przedszkolnych 

 
Zestawienie i analiza, 
wnioski 

Kompetencje 
matematyczne i 
polonistyczne 

 
III ab 

Arkusze 
sprawdzianów  z 
jęz. polskiego, 
matematyki 
 i przyrody 

 
V 

Wychowawcy klas, 
dyrektor 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Próbny egzamin 
gimnazjalny 
 

III ab G Arkusze 
egzaminacyjne 

XII 
II 

Wicedyrektor 
 A. Raźniak  

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Diagnoza 
czwartoklasistów 

IV ab Arkusze 
sprawdzianów 

IX Nauczyciele 
przedmiotów jęz. 
polski, jęz. angielski, 
przyroda, 
matematyka 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

 


