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KARCZMISKA 2019 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach  

z dnia 12 września 2019 r. 
w sprawie „Planu nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół w Karczmiskach  

na rok szkolny 2019/2020”  

 

na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia  

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627) zarządzam,  

co następuje: 

 
 

§1. Z dniem 01.09.2019 r. wprowadzam w życie „Plan nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół  

w Karczmiskach na rok szkolny 2019/2020”. Plan stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§2. Zobowiązuje się nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach do zapoznania się  

z „Planem nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół w Karczmiskach na rok szkolny 2019/20120” 

oraz do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.  

 

§3. Nadzór pedagogiczny w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prowadzony jest  

z udziałem wicedyrektorów. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.09.2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=11-09-2019&qindid=4411&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1627&qppozycja=1627
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Opracował Sprawdził Zatwierdził 

 

Dyrektor  Zespołu Szkół  

w Karczmiskach 

Piotr Długosz 

data: 09.09.2019 r. 

 

 

.............................. 
podpis  

 

Wicedyrektorzy  Zespołu Szkół  

w Karczmiskach 

Brzozowska-Samolej Joanna  

Małecka- Perszko Beata  

Raczkiewicz Urszula  

 

 

data:  10.09.2019 r. 

 

.............................. 
podpis 

 

.............................. 
podpis 

 

.............................. 
podpis 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół  

w Karczmiskach 

Piotr Długosz 

 

 

 

data:  11.09.2019 r. 

 

.............................. 
podpis 

 

Organizacja została przedstawiona Radzie Pedagogicznej dnia 12.09.2019 r. 
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Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA  

Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach 

w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego w Zespole 

Szkół w Karczmiskach na rok szkolny 2019/2020 
  

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO  
W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZMISKACH 

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Podstawa prawna: § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia  

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).  

 

 

§ 1 

1. Plan nadzoru pedagogicznego zawiera: 

1) priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/ 2020;  

2) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

3) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły, przedszkola; 

4) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; 

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. 

5) plan obserwacji prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły  

i przedszkola; 

6) zakres monitorowania pracy szkoły i przedszkola; 

7) inne informacje uznane przez dyrektora szkoły za istotne: 

a) plan oceny nauczycieli na rok szkolny 2019/2020, 

b) wyniki nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2018/2019. 

 

§ 2 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  

NA ROK SZKOLNY 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. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=11-09-2019&qindid=4411&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1627&qppozycja=1627
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
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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”; 

c) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: 

 „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  

w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie 

indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”; 

d) w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła  

I stopnia, technikum, szkoła policealna): 

 „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego”. 

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”; 

c) w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań: 

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

 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; 

d) w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań: 

 „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty 

placówki”; 

 „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”; 

 „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”. 

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: 
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 „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) w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych: 

 „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  

w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;  

f) we wszystkich typach szkół: 

 „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.  

 

 

§ 3 

1. Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia. 
1) Celem ogólnym ewaluacji jest utrzymanie lub podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola. 

2) Ewaluacja w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzana jest w zakresie następujących 

przedmiotów: 

a) Kompetencje matematyczne dzieci kończących edukacje przedszkolną. (przedszkole). 

b) Osiągnięcia dzieci/uczniów. (przedszkole/szkoła podstawowa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-12-2009&qplikid=1939#P1939A4
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HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZMISKACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. RATAJA W KARCZMISKACH 

 

 

PRZEDMIOT 

EWALUACJI 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW- SZKOŁA PODSTAWOWA 

CEL EWALUACJI 

Dokonanie analizy wyników klasyfikacji i promocji uczniów, poziomu osiągnięć 

edukacyjnych. 

Dokonanie analizy wyników egzaminów próbnych w poszczególnych klasach. 

Dokonanie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty. 

Dokonanie analizy osiągnięć uczniów w konkursach, turniejach, zawodach 

sportowych.   

Ustalenie: 

Co moglibyśmy zrobić, żeby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w nauce  

i konkursach oraz lepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty? 

Co należy doskonalić? 

Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. 

PRZEDMIOT 

EWALUACJI 

Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, poziomu osiągnięć edukacyjnych. 

Wyniki uzyskane w konkursach, turniejach, zawodach sportowych.   

Wyniki egzaminów próbnych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

Opinia rodziców na temat wyników uzyskiwanych przez ich dzieci. 

Opinia uczniów o ich postępach lub problemach w kontekście uzyskiwanych 

przez nich wyników w nauce. 

REALIZACJA ODPOWIEDZIALNI TERMINY 
Spotkania celem opracowania szczegółowego planu ewaluacji (uwzględniającego 

między innymi: szczegółowe pytania kluczowe, terminy badania, podmioty badania  

i narzędzia, odpowiedzialnych, terminy: do opracowania narzędzi, przeprowadzenia 

badania, opracowania informacji i wyników). Przekazanie dyrekcji. 

Szef zespołu :  

Beata Budkowska -Liponoga 

 

do 10.10.2019 r. 

Analiza osiągnięć  uzyskanych w  konkursach, turniejach, zawodach sportowych 

oraz analiza wyników klasyfikacji i promocji uczniów, poziomu osiągnięć 

edukacyjnych.   

Szef zespołu :  

A. Mroczkowska  

Ł. Kłak 

T. Popiołek 

A. Kwiatkowska 

do 29. 06. 2020 r. 

Przeprowadzenie i analiza wyników testu diagnozującego na początku kl. I. 
Elżbieta Wosik 

Renata Morek 
do 19.09.2019 r. 

Przeprowadzenie i analiza wyników testu w kl. I. 

Barbara Goliszek 

Elżbieta Wosik 

Renata Morek 

do 30. 05. 2020 r. 

Przeprowadzenie i analiza wyników testu w kl. II. 

Barbara Goliszek 

Bożena Popiołek 

Katarzyna Kosik 

do 30. 05. 2020 r. 

Przeprowadzenie i analiza wyników testu w kl. III. 

Barbara Goliszek 

Janina Wawer 

Agata Tarkowska 

do 30. 05. 2020 r. 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z języka polskiego w kl. 

IV. 

Zapoznanie z raportami. 

Agnieszka Toruńska 

Marta Kucharczyk-Maj 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem) 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z języka polskiego w kl. 

V. 

Zapoznanie z raportami. 

Marta Kucharczyk-Maj 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem) 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z języka polskiego w kl. 

VI. 

Zapoznanie z raportami. 

Barbara Dębowska 

Aleksandra Furtak 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem) 
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Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z matematyki w kl. IV. 

Zapoznanie z raportami. 
Krzysztof Barcicki 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z matematyki w kl. V. 

Zapoznanie z raportami. 
Ewa Baranowska 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z matematyki w kl. VI. 

Zapoznanie z raportami. 
Anna Przybycień 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z języka angielskiego 

w kl. IV. 

Zapoznanie z raportami. 

Katarzyna Niewęgłowska-Rocha 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z matematyki w kl. V. 

Zapoznanie z raportami. 
Aneta Przybycień 

do 9 czerwca 

(zgodnie 

 z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z matematyki w kl. VI. 

Zapoznanie z raportami. 
Justyna Kołodziejczyk 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z geografii w kl. V. 

Zapoznanie z raportami. 
Andrzej Maciąg 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z geografii w kl. VI. 

Zapoznanie z raportami. 
Andrzej Maciąg 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem 
Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z historii w kl. IV. 

Zapoznanie z raportami. 
Agnieszka Madejek 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem) 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z historii w kl. V. 

Zapoznanie z raportami. 
Agnieszka Madejek 

do 9 czerwca 

(zgodnie  

z 

harmonogramem) 
Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z historii w kl. VI. 

Zapoznanie z raportami. 
Agnieszka Madejek 

do 9 czerwca 

(zgodnie 

 z 

harmonogramem) 

Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z biologii w kl. V. 

Zapoznanie z raportami. 
L. Adamczyk-Hałas 

do 9 czerwca 

(zgodnie 

 z 

harmonogramem) 
Przeprowadzenie i analiza wyników testów diagnozujących z biologii w kl. VI. 

Zapoznanie z raportami. 
B. Budkowska-Liponoga 

do 9 czerwca 

(zgodnie 

 z 

harmonogramem) 
Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VII– j. polski. 

Dodatkowo nauczyciel uczący przygotowuje dla każdego ucznia opisową ocenę 

wspierającą z określeniem kierunku pracy ucznia, jego słabych i mocnych stron   

(co wie, nad czym musi pracować, w jaki sposób). 

Aleksandra Furtak do 30. 06. 2020 r. 

Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VII– j. angielski. 

Dodatkowo nauczyciel uczący przygotowuje dla każdego ucznia opisową ocenę 

wspierającą z określeniem kierunku pracy ucznia, jego słabych i mocnych stron  

(co wie, nad czym musi pracować, w jaki sposób). 

Monika Ptasińska-Romanowska do 30. 06. 2020 r. 

Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VII– matematyka. 

Dodatkowo nauczyciel uczący przygotowuje dla każdego ucznia opisową ocenę 

wspierającą z określeniem kierunku pracy ucznia, jego słabych i mocnych stron   

(co wie, nad czym musi pracować, w jaki sposób). 

Krzysztof Barcicki do 30. 06. 2020 r. 

Przygotowanie egzaminu próbnego ósmoklasisty z j. polskiego powołana komisja 
listopad/grudzień 

2019 

Przygotowanie egzaminu próbnego ósmoklasisty z j. angielskiego powołana komisja listopad/grudzień 

2019 

Przygotowanie egzaminu próbnego ósmoklasisty z matematyki. powołana komisja listopad/grudzień 

2019 
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Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VIII– j. polski. Agnieszka Toruńska do 28. 01. 2020 r. 

Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VIII– j. angielski. Justyna Kołodziejczyk do 28. 01. 2020 r. 

Analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty w kl. VIII– matematyka. Ewa Baranowska do 28. 01. 2020 r. 

Analiza wyników końcowego ósmoklasisty w kl. VIII– j. polski. 
Aleksandra Furtak 

Agnieszka Toruńska 
do 30. 06. 2020 r. 

Analiza wyników końcowego ósmoklasisty w kl. VIII– j. angielski. 

Monika Ptasińska-Romanowska 

Katarzyna Niewęgłowska-Rocha 

Justyna Kołodziejczyk 

do 30. 06. 2020 r. 

Analiza wyników końcowego ósmoklasisty w kl. VIII– j. matematyka. 
Ewa Baranowska 

Krzysztof Barcicki 
do 30. 06. 2020 r. 

Spotkania osób prowadzących analizy wyników egzaminów celem przedstawienia 

zebranych informacji  i wyników, dyskusja nad wynikami analiz, zaprojektowanie 

nowych rozwiązań. 

Ustalenie wniosków końcowych. Opracowanie raportu. 

Beata Budkowska-Liponoga 

Składy poszczególnych zespołów 
do 30. 06. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VII – 

 j. polski.  

rady 

pedagogicznej 
Aleksandra Furtak do 30. 06. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 
uczniów wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VII – 

 j. angielski. 

rady 

pedagogicznej 
Monika Ptasińska-Romanowska do 30. 06. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 

uczniów wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VII – 

matematyka. 

rady 

pedagogicznej 
Krzysztof Barcicki 

do 30. 06. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 

uczniów wychowawcy do 30. 09. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VIII – 

 j. polski. 

rady 

pedagogicznej 
Aleksandra Furtak do 28. 01. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 06. 02. 2020 r. 

uczniów wychowawcy do 06. 02. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VIII –  

j. angielski. 

rady 

pedagogicznej 
Justyna Kołodziejczyk do 28. 01. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 06. 02. 2020 r. 

uczniów wychowawcy do 06. 02. 2020 r. 

Zapoznanie z raportami z egzaminów próbnych klas VIII – 

matematyka. 

rady 

pedagogicznej 
Ewa Baranowska do 28. 01. 2020 r. 

rodziców wychowawcy do 06. 02. 2020 r. 

uczniów wychowawcy do 06. 02. 2020r. 

Zapoznanie z wynikami testów w kl. I. 

rady 

pedagogicznej 
 Barbara Goliszek do 18. 06. 2020r. 

rodziców wychowawcy do 18. 06. 2020r 

uczniów wychowawcy do 18. 06. 2020r 

Zapoznanie z wynikami testów w kl. II. 

rady 

pedagogicznej 
Barbara Goliszek 

do 18. 06. 2020r 

rodziców wychowawcy do 18. 06. 2020r 

uczniów wychowawcy do 18. 06. 2020r 

Zapoznanie z wynikami testów w kl. III. 

rady 

pedagogicznej 
Barbara Goliszek 

do 18. 06. 2020r 

rodziców wychowawcy do 18. 06. 2020r 

uczniów wychowawcy do 18. 06. 2020r 

Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji i przekazanie go dyrekcji. Beata Budkowska-Liponoga do 24. 08. 2020 r. 

Zapoznanie z raportem końcowym. 
rady 

pedagogicznej 
 Beata Budkowska-Liponoga do 25. 08. 2020 r. 

Dyrektor i wicedyrektor w trakcie ewaluacji obserwuje, zgodnie z celami ewaluacji, pracę zespołów nauczycieli w trakcie prowadzenia 

ewaluacji i spotkań. 

 

 

CEL OBSERWACJI ZAKRES OBSERWACJI TERMIN 

Zgodność z harmonogramem prowadzonego 

badania. 
Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację ewaluacji. 

od 14.09.2019r. 

do 25.08.2020 r. 
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PRZEDSZKOLE W KARCZMISKACH 

 

PRZEDMIOT 

EWALUACJI 
Kompetencje matematyczne dzieci kończących edukacje przedszkolną. 

CEL EWALUACJI 

Zebranie informacji, o poziomie kompetencji matematycznych dzieci 

kończących edukację przedszkolną?  

Ustalenie: co moglibyśmy zrobić, aby wszystkie dzieci 6 letnie posiadały wysoki 

poziom kompetencji matematycznych? 

Co należy doskonalić? 

Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. 

PRZEDMIOT 

EWALUACJI 

Jaki jest poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących edukację 

przedszkolną? 

Jakie działania podejmują nauczyciele aby dzieci osiągnęły najwyższy poziom 

kompetencji matematycznych? 

W jaki sposób monitoruje się działania zmierzające do osiągnięcia wysokiego poziomu 

kompetencji matematycznych ?  

W jaki sposób rodzice wspomagają dzieci i nauczycieli? 

REALIZACJA ODPOWIEDZIALNI TERMINY 
Spotkania celem opracowania szczegółowego planu ewaluacji 

(uwzględniającego między innymi: szczegółowe pytania kluczowe, 

terminy badania, podmioty badania i narzędzia, odpowiedzialnych,  

terminy: do opracowania narzędzi, przeprowadzenia badania, opracowania 

informacji i wyników). Przekazanie dyrekcji. 

Szef zespołu :  

Anna Witczak 

 

do 30.09.2019 r. 

Badania we wskazanym zakresie. 

Ina Kobiałka 

Agnieszka Olszowa 

Anna Kubiś 

od 01.10.2019r. 

do 30.04.2020 r. 

Spotkanie  zespołu celem przedstawienia zebranych informacji   

i wyników, dyskusja nad wnioskami , zaprojektowanie nowych rozwiązań. 

Ustalenie wniosków końcowych. Ustalenie oceny realizacji wymagania. 

Anna Witczak 

Agnieszka Olszowa 

Ina Kobiałka 

Anna Kubiś 

do 10.05.2020 r. 

Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji i przekazanie go dyrekcji. 

Anna Witczak 

Agnieszka Olszowa 

Ina Kobiałka 

Anna Kubiś 

do 31.05.2020 r. 

Zapoznanie z raportem rady pedagogicznej. 
Anna Witczak 

  
do 30.08.2020 r. 

Zapoznanie z raportem rodziców. wicedyrektor/wychowawcy do 30.09.2020r. 

Dyrektor i wicedyrektor w trakcie ewaluacji obserwuje, zgodnie z celami ewaluacji prowadzone przez nauczycieli lekcje, pracę zespołów 

nauczycieli w trakcie prowadzenia ewaluacji i spotkań. 

CEL OBSERWACJI ZAKRES OBSERWACJI TERMIN 

Zgodność z harmonogramem prowadzonego 

badania. 

Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację 

ewaluacji. 

od 15.09.2019 r. 

do 30.09.2020 r. 

Sprawdzenie, czy u dzieci poziomu 

kompetencji matematycznych 

Sprawdzeniu podlega: 

- trafność doboru treści i metod, 

- zaangażowanie dzieci, nauczycieli 

rodziców, 

- wykorzystanie pomocy dydaktycznych, 

- planowość i różnorodność działań. 

 

PRZEDMIOT 
TERMIN 

OBSERWACJA 

DYREKTOR 

OBSERWACJA 

WICEDYREKTOR 

 
obserwacje diagnozujące 

zajęć 

wg harmonogramu 

obserwacji 

  
obserwacje zajęć 

dodatkowych 

wg harmonogramu 

obserwacji 
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PRZEDMIOT 

EWALUACJI 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW- PRZEDSZKOLE  

CEL EWALUACJI 

Dokonanie analizy wyników poziomu osiągnięć edukacyjnych. 

Dokonanie analizy wyników diagnozy końcowej gotowości szkolnej. 

Ustalenie: Co moglibyśmy zrobić, żeby wychowankowie uzyskiwali lepsze 

wyniki w nauce i lepsze wyniki podczas dokonywania diagnozy końcowej 

gotowości szkolnej? 

Co należy doskonalić? 

Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. 

PRZEDMIOT 

EWALUACJI 

Wyniki analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych. 

Wyniki diagnozy wstępnej gotowości szkolnej. 

Wyniki diagnozy końcowej gotowości szkolnej. 

REALIZACJA ODPOWIEDZIALNI TERMINY 
Spotkania celem opracowania szczegółowego planu ewaluacji 

(uwzględniającego między innymi: szczegółowe pytania kluczowe, 

terminy badania, podmioty badania i narzędzia, odpowiedzialnych,  

terminy: do opracowania narzędzi, przeprowadzenia badania, opracowania 

informacji i wyników). Przekazanie dyrekcji. 

Lider zespołu: 

Małgorzata Walencik 
do 30.09.2019 r. 

Analiza wyników diagnozy wstępnej wychowanków, poziomu osiągnięć 

edukacyjnych. 

Anna Szychowska 

Grażyna Kałdonek 

Dorota Adamczyk 

Anna Tracz 

do 15.10.2019 r. 

Analiza wyników diagnozy gotowości szkolnej wychowanków. 

Inga Kobiałka 

Agnieszka Olszowa 

Anna Kubiś 

do 15.06.2020 r. 

Spotkania szefów zespołów celem przedstawienia zebranych informacji 

i wyników, dyskusja nad wynikami analiz zaprojektowanie nowych 

rozwiązań. 

Ustalenie wniosków końcowych. Opracowanie raportu. 

Małgorzata Walencik 

Anna Szychowska 

Grażyna Kałdonek 

do 15.06.2020 r. 

Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji i przekazanie go dyrekcji. 

Małgorzata Walencik 

Anna Kubiś 

Inga Kobiałka 

Agnieszka Olszowa 

Anna Szychowska 

Grazyna Kałdonek 

do 15.06.2020 r. 

Zapoznanie z raportem rady pedagogicznej. 
Małgorzata Walencik 

 
do 30.08.2020 r. 

Zapoznanie z raportem rodziców. wicedyrektor/wychowawcy do 30.09.2020 r. 

Dyrektor i wicedyrektor w trakcie ewaluacji obserwuje, zgodnie z celami ewaluacji, pracę zespołów 

nauczycieli w trakcie prowadzenia ewaluacji i spotkań. 

CEL OBSERWACJI ZAKRES OBSERWACJI TERMIN 

Zgodność z harmonogramem prowadzonego 

badania. 

Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację 

ewaluacji. 

od 30.09.2019 r. 

do 15.07.2020 r. 
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§ 4 

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły.  

 

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach 

 

TEMATYKA KONTROLI FORMY REALIZACJI 
TERMIN  

KIEROWNIK 

ŚWIETLICY 
DYREKTOR WICE DYREKTOR 

Prawidłowość prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania 

przez nauczycieli przedmiotów 

obowiązkowych (systematyczność 

dokonywania wpisu tematów lekcji 

i frekwencji uczniów). 

Przegląd dziennika elektronicznego. 

 

 

cały rok szkolny  

2 x razy  

w miesiącu 

Prawidłowość prowadzenia 

dokumentacji nauczyciela, wychowawcy. 

Przegląd dziennika elektronicznego. 

  

 
od 02.09 2019 r. 

do 26.06.2020 r. 

cały rok szkolny 

2 x w okresie 

Kontrola dokumentacji szkolnej. 

 
od 02.09 2019 r. 

do 26.06.2020 r. 
 

Przegląd arkuszy ocen klas I-VIII. 

 

 

Wrzesień 2019 

Czerwiec 2020 

Przegląd dzienników wychowawcy. 

 

 

cały rok szkolny 

2 x w okresie 

Przegląd dokumentacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

październik 

2019 

luty 2020 

czerwiec 2020 

Realizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Analiza dokumentacji  dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do możliwości 

ucznia ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi 

(dostosowania wymagań z przedmiotów). 

 

 wrzesień 2019 

Obserwacje lekcji 

Cel: Kontrola realizacji założeń PPP  

w bieżącej  pracy z uczniem. 

Sprawdzeniu podlega: 

 - indywidualizacja pracy z uczniem, 

- stosowanie form pracy, 

 - sposób motywowania uczniów. 

 

 

wg 

harmonogramu 

(4 obserwacje) 

Obserwacje zajęć terapii pedagogicznej. 

Cel: Kontrola realizacji założeń PPP 

w pracy  

z uczniem.  

Sprawdzeniu podlega: 

- stosowanie metod, form pracy, 

- sposób motywowania ucznia, 

- relacje nauczyciel-uczeń, 

- prowadzenie dokumentacji nauczyciela. 

 

 

wg 

harmonogramu 

(4 obserwacje) 
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Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  

w czasie przerw międzylekcyjnych,  

w stołówce szkolnej. 

Kontrola dyżurów na korytarzach. 

 

 

Na bieżąco 

ze szczególnym 
naciskiem 

na następujące 

terminy: 

od 01.10.2019 

do 30.10.2019  

2 razy  
w miesiącu 

od 01.03.2020 
do 30.03.2020  

2 razy  

w miesiącu 

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy 

szkolnej. 

Kontrola dyżurów podczas odwozów 

uczniów. 

 

 

raz w miesiącu 

od października 
2019  

do maja 2020 

Przegląd dokumentacji. 

Obserwacja organizacji pracy świetlicy. 

 

 

październik 

2019         

marzec 2020 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  

w czasie zajęć lekcyjnych.  

 

Obserwacje lekcji. 

Cel: Sprawdzenie skuteczności działań 

wychowawczych kształtujących właściwe 

postawy uczniów podejmowanych 

przez nauczycieli dla zachowania 

bezpieczeństwa na lekcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

 - dyscyplina pracy, 

- prezentowanie właściwych zachowań 

przez uczniów, 

 - reagowanie nauczycieli na niewłaściwe 

zachowania uczniów. 

 

 

wg 

harmonogramu 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  

w czasie zajęć świetlicowych.  

 

Obserwacje zajęć świetlicowych. 

Cel: Sprawdzenie skuteczności działań 

wychowawczych kształtujących właściwe 

postawy uczniów podejmowanych 

przez nauczycieli dla zachowania 

bezpieczeństwa na zajęciach 

świetlicowych. 

Sprawdzeniu podlega: 

 - dyscyplina pracy, 

- prezentowanie właściwych zachowań 

przez uczniów, 

 - reagowanie nauczycieli na niewłaściwe 

zachowania uczniów. 

 

 
wg 

harmonogramu 

Przygotowywanie uczniów do konkursów 

przedmiotowych i udział uczniów  

w konkursach. 

 

Analiza wyników uczniów uzyskiwanych 

podczas konkursów. 

 

 
Cały rok 

szkolny 

Stosowanie elementów oceniania 

kształtującego i wspierającego na lekcjach 

oraz rozwijanie kompetencji kluczowych 

podczas zajęć. 

Obserwacja lekcji koleżeńskich – 

ocenianie kształtujące i wspierające 

podczas lekcji: 

a) powtórzenie materiału 

i przygotowanie do sprawdzianu, 

b) omówienie i poprawa 

sprawdzianu. 

 

 

wg. 
harmonogramu 

przygotowaneg

o przez Lidera 
II. – IV. 2020 
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Obserwacje lekcji  (pozostali nauczyciele) 

Cel: Poprawność stosowania elementów 

OK., ocenianie wspierające, rozwój 

kompetencji kluczowych. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- sposób podawania celów uczenia się, 

-  stosowanie wybranych 

przez nauczyciela technik OK, 

 - sprawdzenie stopnia realizacji celów 

uczenia się na lekcji przez uczniów 

- stosowanie oceniania wspierającego, 

-rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 

 

wg. 
harmonogramu 

 

Obserwacja/diagnoza umiejętności dzieci 

efekty dydaktyczne i wychowawcze pracy 

nauczyciela z dziećmi. 

Obserwacja zajęć. Rozmowy z dziećmi.  
do 

30.04.2020 r.  

Realizacja podstawy programowej. 

Przegląd nowoprzyjętych programów 

i planów pracy.  

Kontrola zgodności przyjętych programów 

nauczania z podstawą programową.  

 

 

Wrzesień  

2019 r. 

Obserwacja lekcji. 

Cel: Kontrola realizacji podstawy 

programowej. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- zgodność celów i treści nauczania  

z podstawą programową, 

 - realizacja na lekcji zaplanowanych 

celów, treści nauczania z podstawy 

programowej. 

- zgodność wpisów w dzienniku 

lekcyjnym z planem pracy, 

- sprawdzenie rozumienia celów lekcji 

przez uczniów. 

 

 

wg. 

harmonogramu  

 

Przegląd dziennika elektronicznego.   

 czerwiec 2020 

Wywiady z nauczycielami na temat 

realizacji godzin z podstawy programowej 

z ukierunkowaniem na ewentualne 

trudności w realizacji.  

 

 2 x w okresie 

Ocena pracy nauczycieli.  

Kontrola dokumentacji szkolnej 

nauczyciela. 

 
 cały rok szkolny 

Obserwacja pracy nauczyciela 

poza lekcjami  

ze zwróceniem uwagi na: 
- poprawność merytoryczną  

i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość 
realizacji innych zadań zawodowych wynikających 

ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony, kulturę i poprawność języka, 
pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie 

odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach, 

- zaangażowanie zawodowe nauczyciela 
(uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, 

udział w pracach zespołów nauczycielskich, 

podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie 
nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie 

uczniem i jego środowiskiem, współpraca  
z rodzicami), 

- aktywność nauczyciela w doskonaleniu 

zawodowym, 
- działania nauczyciela w zakresie wspomagania 

wszechstronnego rozwoju ucznia, z 

uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, 

pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 
prowadzenie dokumentacji).  

 

cały rok szkolny cały rok szkolny 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
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Obserwacje lekcji 
Cel:  

określenie jakości pracy nauczyciela. 
Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- poprawność merytoryczna i metodyczna 

prowadzonych zajęć, 
- realizacja procesu dydaktycznego, efekty 

dydaktyczne, ocenianie, 

- warsztat pracy, stosowanie środków 
dydaktycznych, 

- organizacja pracy uczniów, pobudzanie ich 

inicjatywy, 
- indywidualizacja pracy na lekcji, 

- efektywność wykorzystania czasu na lekcji, 

- dyscyplina uczniów na zajęciach, 
- prowadzenie dokumentacji. 

- działania nauczyciela w zakresie wspomagania 

wszechstronnego rozwoju ucznia, 
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, 
pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji), 
stosowanie elementów oceniania kształtującego i 

oceny wzmacniającej oraz rozwój kompetencji 

kluczowych. 

 

wg 

harmonogramu 
 

Kontrola realizacji wniosków i zaleceń 

Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach 

wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 

2018/2019 

Dopracować dokumenty szkolne. 

 

 do 30.09.2019 r. 

Doskonalić umiejętności organizacyjne  

w prowadzeniu lekcji. 

 

 bezterminowo 

Poprawić frekwencję. Opracować 

konkretne działania zmierzające 

do poprawy frekwencji. 

 

 do 30.09.2019 r. 

Zorganizować wszystkie możliwe do 

realizacji konkursy kuratoryjne. Zwiększyć 

liczbę uczniów, którzy osiągną wyniki  

w konkursach przedmiotowych. 

 

 
Cały rok 

szkolny 

Udoskonalić umiejętność formułowania 

wniosków i ich wykorzystania 

w planowanej pracy. 

 

 

Rada 
podsumowująca 

rok szkolny 

2019/2020 

Opracować plan działań wychowawczych 

i profilaktycznych na podstawie 

opracowanej diagnozy. 

 

 do 15.09.2019 r. 

Dokonać analizy sytuacji dydaktycznej 

w szkole. Opracować plan działań 

dydaktycznych. 

 

 do 30.09.2019 r. 

Uczyć uczniów jak się uczyć 

poprzez realizację przyjętych zadań 

w zakresie wspierania w kształtowaniu 

kompetencji kluczowych. 

 

 
Cały rok 

szkolny 

Przeprowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń 

sprawdzających poziom czytania tekstu 

literackiego lub popularnonaukowego 

w klasach I-III. 

 

 
Cały rok 

szkolny 

Na bieżąco prowadzenie ćwiczeń 

w czytaniu, analizie tekstów użytkowych: 

instrukcja obsługi odczytywanie 

rozkładów jazdy, czytanie terminu 

przydatności do spożycia pokarmów 

oraz reklam, analiza poleceń i zadań, 

czytanie map, planów, wykresów, 

korzystanie z zasobów Internetu. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 
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Wychowawcy przeprowadzą minimum 

dwie lekcje na temat technik uczenia się. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca na każdej lekcji 

wychowawczej poda uczniom minimum 

jedną memotechnikę.   

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Nauczyciele języka polskiego 

przeprowadzą min. 3 testy z umiejętności 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy nauczyciele będą stosować 

na lekcjach ćwiczenia na koncentrację. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Utworzenie grupy/ platformy do wymiany 

pomysłów i doświadczeń dotyczących 

technik efektywnego uczenia się, 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Obserwacje wycinkowe zajęć pod kątem 

realizacji przyjętych zadań w zakresie 

wspierania w kształtowaniu kompetencji 

kluczowych. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Obserwacje zajęć z wychowawcą 

na zasadzie wsparcia (wspólne 

prowadzenie takich zajęć z dyrektorem/ 

wicedyrektorem). 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Kontynuować wsparcie dla uczniów 

ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi poprzez prowadzenie zajęć 

w ramach ppp. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Wsparcie metodyczne w zakresie 

opracowania programów terapii 

pedagogicznej oraz ewaluacji. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli 

przedmiotów w zakresie dostosowania 

wymagań do możliwości intelektualnych 

uczniów. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Wykorzystywać potencjał uczniów 

osiągających wysokie wyniki w nauce  

i posiadających wysoki potencjał 

intelektualny poprzez kontynuację 

realizacji indywidualnego toku i programu 

nauczania z j. angielskiego. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Przydzielanie godziny w ramach ppp 

na realizację indywidualnych programów 

nauczania. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Wnioskować do Rady Gminy  

o stypendium za wysokie wyniki w nauce. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Angażować rodziców do wspierania 

dziecka w uczeniu się. 

Informować rodziców o osiągnięciach 

ich dzieci. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Dostarczać wiedzę rodzicom na temat 

możliwości wnioskowania do Marszałka 

Województwa o stypendium dla uczniów 

zdolnych. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 
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Dostarczyć rodzicom  na spotkaniach 

indywidualnych i zebraniach ogólnych 

informacje na temat instytucji 

wspomagających rozwój dziecka  

i sposobach pomocy. – wychowawcy 

 i nauczyciele uczący. 

Informować rodziców poprzez dziennik 

elektroniczny o wydarzeniach szkolnych, 

sukcesach uczniów. 

Informować rodziców o tym, że dziecko 

bierze udział w uroczystościach 

 z zaproszeniem na tę uroczystość. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Zmiana formy zebrań z rodzicami. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Powrót do telefonicznego informowania 

rodziców o sukcesach uczniów. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Ustalenie listy obowiązujących w szkole 

dokumentów. 

 

 
do 6.09. 

2019 r. 

Weryfikacja listy dokumentów 

sporządzonej przez dyrektora  

z istniejącymi w szkole. 

 

 
do 10.09. 

2019 r. 

Zastępowanie niektórych ankiet rozmową 

z nauczycielami na temat istniejącego 

pojawiającego się problemu. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Ustalenie wzorów istniejących w szkole 

dokumentów, w tym dokumentów 

wychowawcy. (Uproszczenie) 

 

 
do 12.09. 

2019 r. 

Przyjęcie przez RP  i wdrożenie 

zaproponowanej przez nauczycieli formuły 

spotkań z rodzicami. 

 

 
do 12.09. 

2019 r. 

Ustalenie  kalendarza niezbędnych imprez 

i uroczystości. 

 

 
do 12.09. 

2019 r. 

W czasie planowania działań szkoły 

zwracanie uwagi na równomierne 

przydzielanie dodatkowych obowiązków 

nauczycielom. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Zapraszanie dyrekcji na spotkania 

zespołów zadaniowych. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Przydzielanie zadań w zespołach 

zadaniowych w pierwszej kolejności 

chętnym osobom. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Uwzględnienie dni dyrektorskich 

przy planowaniu szkoleń Rady 

Pedagogicznej. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Założenie w zakładce na stronie 

internetowej ZS "banku pomysłów 

na ulepszenia”, gdzie każdy będzie mógł 

przedstawić swoje pomysły wspomagające 

rozwój szkoły. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Przy współtworzeniu programu 

wychowawczo -

profilaktycznego zwracanie uwagi 

na właściwe zachowanie się uczniów 

na korytarzach szkolnych oraz wpajanie 

szacunku do nauczycieli. 

 

 
do 10.09. 

2019 r. 



 

18 

 

Przeprowadzenie przez wychowawców 

 w zespołach klasowych pogadanek 

przypominających  zasad zachowywania 

się na przerwach oraz szacunku dla osób 

starszych w tym nauczycieli. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Reagowanie wszystkich nauczycieli 

na niewłaściwe zachowania uczniów 

w czasie przerw. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Rozmowy indywidualne wychowawców 

z uczniami, którzy nie podporządkowują 

się zasadom. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Uwzględnianie postępowania  uczniów 

przy ocenie zachowania przez wszystkich 

wychowawców. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Powrót do  apeli porządkowych 

dla uczniów. - poruszanie problemów 

związanych z zachowaniem się uczniów 

na przerwach i ich stosunku do osób 

starszych, pochwały  

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Rozmowy indywidualne z uczniami  

w razie braku poprawy zachowania 

po rozmowach z wychowawcą 

i pedagogiem. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 

Opracowanie i wdrożenie programu 

naprawczego z matematyki – kompetencje 

matematyczne. 

 

 
do 12.09. 

2019 r. 

W sprawozdaniach okresowych i końcowo 

rocznych uwzględnić sukcesy dydaktyczne 

i wychowawcze. 

 

 
rok szkolny 

2019/2020 
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 Przedszkole w Karczmiskach 

 

TEMATYKA KONTROLI FORMY REALIZACJI 
TERMIN  

DYREKTOR WICE DYREKTOR 

Sposób prowadzenia dokumentacji przez 

nauczycieli: 

- zgodność prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania z prawem oświatowym, 

- dokumentowanie zajęć dodatkowych 

- dokumentowanie form pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

 

Analiza dokumentacji przebiegu nauczania, 

dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, 

dzienniki pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.. 

 
raz  

na kwartał 

Realizacja procesów wspomagania 

rozwoju i edukacji – kierunki polityki 

oświatowej państwa. 

- „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” 

Obserwacja bieżąca, analiza dokumentacji, 

obserwacja uroczystości i imprez, rozmowy 

z rodzicami. 

 Cały rok 

Udzielanie dzieciom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej: 

- udzielanie ppp przez specjalistów 

- udzielanie ppp przez nauczycieli uczących 

w danej grupie 

- praca indywidualna z dzieckiem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 

realizacja wniosków. 

 

Obserwacja zajęć prowadzonych przez 

specjalistów, obserwacja działań nauczycieli 

podczas zajęć dydaktycznych, analiza zapisów 

w dzienniku zajęć przedszkola, planów 

miesięcznych, planów pracy kompensacyjno – 

wyrównawczej i stymulacyjnej, przegląd zeszytów 

obserwacji/kart obserwacji dzieci, analiza 

sprawozdań. 

 
Co najmniej raz 

w półroczu 

Wdrażanie wniosków z nadzoru 

pedagogicznego: 

- organizacja zajęć rytmiki, dostosowanie 

repertuaru do wieku dziecka, dyscyplina 

na zajęciach. 

- inspirować nauczycieli do podejmowania 

nowych wyzwań w tym innowacji, w trakcie 

kształtowania kompetencji matematycznych. 

Obserwacja zajęć. 
Cel: 
Kontrola przygotowania nauczyciela do zajęć. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

-posiadanie przez nauczyciela planu pracy, 
-posiadanie przez nauczyciela przygotowanych materiałów  

do zajęć, 

-stosowanie repertuaru dostosowanego do możliwości dzieci, 
- dyscyplina w czasie zajęć. 

Obserwacja wykorzystania umiejętności zdobytych w trakcie 

doskonalenia zawodowego. 

 

zgodnie  

z  

harmonogramem  

Organizacja i przebieg zajęć 

edukacyjnych w trakcie , których 

kształtuje kompetencje matematyczne, 

rozwija czytelnictwo we wszystkich 

grupach wiekowych, wykorzystanie 

aktywizujących metod pracy, realizacja 

zaplanowanych celów, zastosowanie 

pomocy dydaktycznych. 

Obserwacja zajęć  
Cel: 
Rozwija się kompetencje matematyczne i czytelnictwo wśród 

dzieci przedszkolnych . 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 
-organizacja czasu zajęć w części merytorycznej, 

- sposoby wykorzystania różnych form zabaw w trakcie 

realizacji zagadnień edukacji matematycznej 

 -stosowanie aktywnych metod nauczania matematyki, 

- wykorzystanie posiadanych i samodzielnie przygotowanych 

pomocy dydaktycznych. 

 5 obserwacji 

Zagospodarowanie czasu edukacyjnego 

dzieciom (zabawy swobodne, wyjścia 

na plac zabaw) ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia 

bezpieczeństwa  

Obserwacja bieżąca  1 raz w miesiącu 

Obserwacja/diagnoza umiejętności dzieci 

efekty dydaktyczne i wychowawcze pracy 

nauczyciela z dziećmi. 

Obserwacja zajęć. Rozmowy z dziećmi. do 30.04.2020 r.  

Realizacja podstawy programowej. 
Przegląd planów pracy.  
Kontrola zgodności przyjętych programów nauczania 

z podstawą programową. 
 X 2019 
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Obserwacja zajęć. 
Cel: 

Kontrola realizacji podstawy programowej. 
Sprawdzaniu będzie podlegać: 

-Diagnoza umiejętności dzieci w zakresie wiadomości 

i umiejętności określonych w podstawie programowej. 
 

 
wg 

harmonogramu 

Analiza wpisów w dziennikach zajęć, analiza 

dokumentacji. 

 czerwiec 2020 

Ocena pracy nauczycieli.  

Kontrola dokumentacji szkolnej nauczyciela. cały rok szkolny cały rok szkolny 

Obserwacja pracy nauczyciela poza lekcjami  

ze zwróceniem uwagi na: 
- poprawność merytoryczną  

i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 
 i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań 

zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, 
pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej 

dyscypliny uczniów na zajęciach, 

- zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w  
-  
- pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów 

nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w 
zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie 

uczniem i jego środowiskiem, współpraca  

z rodzicami), 
- aktywność nauczyciela  

w doskonaleniu zawodowym, 

- działania nauczyciela w zakresie wspomagania 
wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 

możliwości  

i potrzeb, 

- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne 

wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie 
dokumentacji).  

cały rok szkolny cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji 
Cel:  

określenie jakości pracy nauczyciela. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 
- poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, 

- realizacja procesu dydaktycznego, efekty dydaktyczne, 

ocenianie, 
- warsztat pracy, stosowanie środków dydaktycznych, 

- organizacja pracy uczniów, pobudzanie ich inicjatywy, 

- indywidualizacja pracy na lekcji, 
- efektywność wykorzystania czasu na lekcji, 

- dyscyplina uczniów na zajęciach, 
- prowadzenie dokumentacji. 

- działania nauczyciela w zakresie wspomagania 

wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 
możliwości i potrzeb, 

- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne 
wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie 

dokumentacji). 

wg 

harmonogramu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
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§ 5 

 

Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań. 

 

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach 

 

1. Organizowanie szkoleń zgodnie z „Planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

szkolny 2019/2020”, który stanowi załącznik nr 1 do planu nadzoru. Roczny plan doskonalenia 

zawodowego obejmuje tematykę i problematykę dokształcania lub doskonalenia z imiennym 

wskazaniem pracowników pedagogicznych oraz tematykę szkoleń wewnętrznych związanych 

z potrzebami szkoły i nauczycieli, oraz narad rady pedagogicznej. 

2. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli przedmiotów w zakresie dostosowania wymagań 

do możliwości intelektualnych uczniów. 

3. Wsparcie metodyczne w zakresie opracowania programów terapii pedagogicznej oraz ewaluacji. 

4. Organizacja lekcji koleżeńskich: 

1) Lekcja powtórzeniowa przed sprawdzianem (matematyka VIc – listopad/grudzień 2019, 

p. A. Przybycień). 

2) Zajęcia edukacji matematycznej (kl. III C, p. B. Popiołek, kl. II A, p. K. Kosik; 

kwiecień/maj 2020).   

5. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez dofinansowanie różnego 

rodzaju form doskonalenia. 

6. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora 

nadzoru pedagogicznego. 

 

 

Przedszkole w Karczmiskach 

1. Organizowanie szkoleń zgodnie z „Planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

szkolny 2019/2020”, który stanowi załącznik nr 2 do planu nadzoru. Roczny plan doskonalenia 

zawodowego obejmuje tematykę i problematykę dokształcania lub doskonalenia z imiennym 

wskazaniem pracowników pedagogicznych oraz tematykę szkoleń wewnętrznych związanych 

z potrzebami szkoły i nauczycieli, oraz narad rady pedagogicznej. 

2. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez dofinansowanie różnego 

rodzaju form doskonalenia. 

3. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora 

nadzoru pedagogicznego. 
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§ 6 

 

Plan obserwacji prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły  

i przedszkola na rok szkolny 2019/2020 r. 

 

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach 

Lp. Nazwisko i imię X XI XII I II III IV 
1. Adamczyk-Hałas Lidia (pd) 

 
W (ko/d/wy)  w   

2. Baranowska Ewa (pd) 
 

   W (ko/d/wy)  

3. Barcicki Krzysztof (pd) W (zd)     W (ek/d) 

4. Budkowska-Liponoga Beata (pd) w  
 

 W (ek/d/wy)   

5. Dębowska Barbara (pd)  W (ppp/ek)     

6. Długosz Tadeusz (pd) 
  

    

7. Firlej Halina (pd) W (ek/d/ppp) 
 

    

8. Furtak Aleksandra 
(pd)/ W 

(ko/d/ek)   
 w   

9. Goliszek Barbara (pd)  W (ko,d,r)    
 

10. Gołofit Radosław (pd)/w W (ko/d/ek)     
 

11. Kołodziejczyk Justyna (pd)   W (ko/d/dd) D (dd)  
 

12. Jarski Artur (pd)  
 

   
 

13. Kamińska Izabela  (pd) W (ko/d/r) 
 

    

14. Kłak Łukasz (pd) W (ko/d)  
 

    

15. Kucharczyk-Maj Marta  (pd) 
 

   W (ko/d/ek) w 

16. Kosik Katarzyna (pd)      W (ko/d/ek) 

17. Koneczniak Marcin (pd)  W (wy)    
 

18. Kozak Agata (pd)/w   W (ek/ko/d)   
 

19. Kwiatkowska Anżela (pd) W (ek/d/wy)    
 

 

20. Maciąg Andrzej (pd) W (ko/d)     
 

21. Madejek Agnieszka (pd)/     W (ko/d)  

22. Morek Renata  (pd)  
 

  
 

W (ko/d/ek) 

23. Mroczkowska Agnieszka  (pd)    D (ko)  
 

24. Niewęgłowska-Rocha K. (pd)/w     W (ko/d/ek)  

25. Nowaczek Maria (pd) W (ko/d/ek)      

26. Olszowa Jolanta (pd)       

27. Oroń Katarzyna   (pd) 
 

     

28. Popiołek Bożena (pd) 
 

    W (ko/d/ek) 

29. Popiołek Tomasz (pd) W (ko/d)       

30. Potocka Małgorzata (pd) W (ko/d)       

31. Ptasińska-Romanowska Monika 
(pd) 

D (ko)   D (ko) 
W 

(ko/d/ek/wy) 
 

32. Przybycień Anna (pd) 
 

W (ko/d/ek)   
 

 

33. Przychodzień Aneta (pd) W (d/wy/ek)   
 

  

34. Resztak Ewa (pd)    W (ko/d/ek)   

35. Sawicka Beata (pd)     W (ko/d/ek)  

36. Smaga Dariusz 
(pd) W 

(ko/d/ek) 
   

 
  

37. Tarkowska Agata (pd)      W (ko/d/ek) 

38. Tarkowska Nina (pd)      
 

39. Toruńska Agnieszka (pd)  W (ko/d/ek)    
 

40. Wosik Elżbieta (pd)      W (ko/d/ek) 

41. Walczyk Marcin (pd) W (ko/d)   
 

   

42. Walencik Michał (pd) W (zd)  
 

 W (ko/d/r)  

43. Wawer Janina  (pd)  
 

   W (ko/d/ek) 
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Rodzaje prowadzonych obserwacji: 
1) doradczo – doskonaląca (dd), 

2) kontrolno – oceniająca (ko), 

3) wynikająca z ewaluacji i kontroli (ek), 

4) diagnozująca (d), 

5) całościowa (c), 

6) wycinkowa (w). 

 
D – obserwacje lekcji prowadzone przez dyrektora 

W - obserwacje lekcji prowadzone przez wicedyrektora 

pd – przegląd dokumentacji  

r - obserwacje zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej,  

wy – obserwacja zajęć z wychowawcą 

zd – obserwacja zajęć dodatkowych, zajęć w ramach ppp, kół zainteresowań 

Kol. – lekcja koleżeńska 
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ZADANIA 
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1.  Obserwacje lekcji  (dd) 
Cel: dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat jego 

pracy. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć, 

- organizacja pracy uczniów (dobór form i  metod pracy), 

- relacje nauczyciel-uczeń, 

- realizacja planu pracy, 

- dyscyplina pracy. 

 według planu 
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1. Obserwacja lekcji (innych niż w-f) (ko) 
Cel: Kontrola realizacji podstawy programowej. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- zgodność celów i treści nauczania z podstawą programową, 

 - realizacja na lekcji zaplanowanych celów, treści nauczania 

z podstawy programowej. 

- zgodność wpisów w dzienniku lekcyjnym z planem pracy, 

- sprawdzenie rozumienia celów lekcji przez uczniów, 

Cel: Poprawność stosowania elementów OK i rozwijania kompetencji 

kluczowych. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- sposób podawania celów uczenia się, 

-  stosowanie wybranych przez nauczyciela technik OK, 

- stosowanie oceniania wspierającego, 

- rozwijanie kompetencji kluczowych, 

 - sprawdzenie stopnia realizacji celów uczenia się na lekcji 

przez uczniów. 
Cel: Kontrola realizacji założeń PPP w bieżącej  pracy z uczniem  

Sprawdzeniu podlega: 

 - indywidualizacja pracy z uczniem, 

- stosowanie form pracy, 

 - sposób motywowania uczniów. 

Cel: Sprawdzenie skuteczności działań wychowawczych kształtujących 

właściwe postawy uczniów podejmowanych przez nauczycieli 

dla zachowania bezpieczeństwa na lekcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

 - dyscyplina pracy, 

- prezentowanie właściwych zachowań przez uczniów, 

 - reagowanie nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów. 

 

2. Obserwacje zajęć w-f  (ko) 
Cel: Kontrola realizacji edukacji zdrowotnej 

Sprawdzeniu podlega: 

- realizacja treści podstawy programowej, 

- przedstawienie uczniom celów zajęć, 

- dobór metod do celów zajęć, 

- sposób aktywizowania uczniów, 

- sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności i wiadomości 

przez uczniów, 

- dyscyplina zajęć, 

- ocena wiadomości i umiejętności uczniów. 

 

3. Obserwacje zajęć rewalidacyjnych (ko) 

Cel: Kontrola realizacji założeń PPP w pracy z uczniem  

Sprawdzeniu podlega: 

- stosowanie metod, form pracy, 

- sposób motywowania ucznia, 

- relacje nauczyciel-uczeń, 

- prowadzenie dokumentacji nauczyciela. 

 
 

 

 

według planu 
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1.Obserwacje lekcji  (ko) 
Cel: określenie jakości pracy nauczyciela. 
Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, 

- realizacja procesu dydaktycznego, efekty dydaktyczne, ocenianie, 
- warsztat pracy, stosowanie środków dydaktycznych, 

- organizacja pracy uczniów, pobudzanie ich inicjatywy, 

- indywidualizacja pracy na lekcji, 
- efektywność wykorzystania czasu na lekcji, 

- dyscyplina uczniów na zajęciach, 

- prowadzenie dokumentacji. 
- działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, 
właściwe prowadzenie dokumentacji). 

według planu 

 

 

według planu 
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Przedszkole w Karczmiskach 

Lp. - Nazwisko i imię X XI XII I II III IV 

1.  Adamczyk Dorota 
W  

(pd) 

 W  

(em/dd) 

    

2.  Adamczyk Edyta 
W  

(pd) 

      

3.  Burek Ryszarda 
W  

(pd) 

    W 

(em/ek) 

 

4.  Kałdonek Grażyna  
W  

(pd) 

  W  

(em, /dd) 

   

5.  Kobiałka Inga 
W  

(pd) 

    
 

W 

(em, ej /d) 

6.  
Kołodziejczyk 

Justyna 

     

 

 

7.  Ks. Chibowski Piotr 
W  

(pd) 

      

8.  Kubiś Anna 
W  

(pd) 

   W  

(ej, em, 

esp/d) 

 

 

9.  Kwiatkowska Anżela 
W  

(pd) 

  W 

(emuz/ek) 

   

10.  Olszowa Agnieszka 
W  

(pd) 

     W 

(em, ej/d) 

11.  Olszowa Jolanta        

12.  Przychodzień Aneta 
W  

(pd) 

  W (zd)    

13.  Renata Morek 
W  

(pd) 

      

14.  Resztak Ewa 
W  

(pd) 

   W 

(emuz/ek) 

  

15.  Sawicka Beata 
W  

(pd) 

 W (r)     

16.  Szychowska Anna 
W  

(pd) 

    W  

(em,/dd) 

 

17.  
Tracz Anna, 

Krystyna 

W  

(pd) 

  W 

(em/ek) 

   

18.  Walencik Małgorzata 
W  

(pd) 

W  

( em/d) 

      

19.  Witczak Anna 
W  

(pd) 

W  

(em/d) 

     

 

Rodzaje prowadzonych obserwacji: 

1) doradczo – doskonaląca (dd), 

2) kontrolno – oceniająca (ko), 

3) wynikająca z ewaluacji i kontroli (ek), 

4) diagnozująca (d), 

5) całościowa (c), 

6) wycinkowa (w). 

 

 

 
D – obserwacje lekcji prowadzone przez dyrektora 

W - obserwacje lekcji prowadzone przez wicedyrektora 

pd – przegląd dokumentacji  

r - obserwacje zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej 

wy – obserwacja zajęć do dyspozycji wychowawcy 

zd – obserwacja zajęć dodatkowych 

ej- obserwacja zajęć z zakresu edukacji językowej (dotyczy przedszkola) 

em- obserwacja zajęć z zakresu edukacji matematycznej (dotyczy przedszkola) 

esp- obserwacja zajęć z zakresu edukacji społeczno- przyrodniczej (dotyczy przedszkola) 

emuz- obserwacja zajęć z zakresu edukacji muzycznej (dotyczy przedszkola) 

er- obserwacja zajęć z zakresu edukacji ruchowej (dotyczy przedszkola) 

ztp- obserwacja zajęć z zakresu edukacji techniczno- plastycznej (dotyczy przedszkola) 
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 1.  Obserwacje zajęć  (dd) 
Cel: dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat jego pracy. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć, 
- organizacja pracy dzieci (dobór form i  metod pracy), 

- relacje nauczyciel-dziecko, 

- realizacja programu nauczania, 
- zgodność nauczanych treści z podstawą programową, 

- dyscyplina pracy. 

według planu według planu 
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2. Obserwacje zajęć. (ko) 
Cel: określenie jakości pracy nauczyciela. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 
- poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, 

- realizacja procesu dydaktycznego, efekty dydaktyczne, ocenianie, 

- warsztat pracy, stosowanie środków dydaktycznych, 
- organizacja pracy uczniów, pobudzanie ich inicjatywy, 

- dyscyplina uczniów na zajęciach, 

- prowadzenie dokumentacji. 
- zgodność nauczanych treści z podstawą programową, 

właściwe prowadzenie dokumentacji). 

według planu według planu 
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3. Obserwacje lekcji/zajęć (ek) 
Cel: kontrola przygotowania nauczyciela do lekcji. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 
- posiadanie przez nauczyciela planu pracy, 

- posiadanie przez nauczyciela przygotowanych materiałów do zajęć, 

- dokumentowanie przygotowania się do zajęć ze wskazaniem celów, treści nauczania 
z podstawy programowej, 

- świadomość przygotowania się do zajęć ze wskazaniem celów, treści nauczania 

z podstawy programowej. 
Cel: Kontrola realizacji podstawy programowej. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- zgodność celów i treści nauczania z podstawa programową, 
- zgodność wpisów w dzienniku zajęć z planem pracy, 

- realizacja na zajęciach  zaplanowanych celów, treści nauczania z podstawy 

programowej. 
- Indywidualizacja w procesie nabywania wiadomości i umiejętności, 

Cel: Kontrola nadzoru nauczycieli nad przestrzeganiem przez nauczycieli przepisów bhp. 

Sprawdzaniu będzie podlegać: 
- zachowanie się dzieci w czasie zajęć , 

- zachowanie przez nauczyciela zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć, 

- respektowanie  od dziecka  przez nauczyciela zasad bezpieczeństwa. 
 

według planu według planu 
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1. Obserwacje zajęć  (ko) 
Cel: określenie jakości pracy nauczyciela. 
Sprawdzaniu będzie podlegać: 

- poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, 

- realizacja procesu dydaktycznego, efekty dydaktyczne, ocenianie, 
- warsztat pracy, stosowanie środków dydaktycznych, 

- organizacja pracy uczniów, pobudzanie ich inicjatywy, 

- indywidualizacja pracy na lekcji, 
- efektywność wykorzystania czasu na lekcji, 

- dyscyplina uczniów na zajęciach, 

- prowadzenie dokumentacji. 
- działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 
prowadzenie dokumentacji). 

według planu 

 

 

według planu 
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§ 7 

1. Zakres monitorowania pracy szkoły i przedszkola. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. M. RATAJA W KARCZMISKACH 

ZAKRES 

MONITOROWANIA 
SPOSÓB ZEBRANIA 

INFORMACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

TERMIN 

PRZEDSTAWIENIA 

ZEBRANYCH 

INFORMACJI  

I REKOMENDACJI 
Angażowanie rodziców  

do wspierania dziecka  

w uczeniu się. 

Informowanie rodziców  

o osiągnięciach ich dzieci. 

Obserwacje. 
Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 
Cały rok szkolny 

Dostarczanie wiedzy rodzicom 

na temat możliwości 

wnioskowania do Marszałka 

Województwa o stypendium  

dla uczniów zdolnych. 

Obserwacje. 
Rozmowy z rodzicami. 

Wychowawcy klas 
dyrekcja 

Cały rok szkolny 

Dostarczanie rodzicom  

na spotkaniach indywidualnych 

i zebraniach ogólnych 

informacji na temat instytucji 

wspomagających rozwój 

dziecka i sposobach pomocy.  

Rozmowy z rodzicami. 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele uczący 

Pedagog 
 

Cały rok szkolny 

Informowanie rodziców 

poprzez dziennik elektroniczny  

o wydarzeniach szkolnych, 

sukcesach uczniów. 

Przegląd dziennika. 
Wychowawcy klas 

 
Cały rok szkolny 

Informowanie rodziców o tym, 

że dziecko bierze udział  

w uroczystościach 

 z zaproszeniem  

na tę uroczystość. 

Przegląd dziennika. 
Wychowawcy klas 

 
Cały rok szkolny 

Przy współtworzeniu programu 

wychowawczo - 

profilaktycznego zwracanie 

uwagi na właściwe zachowanie 

się uczniów na korytarzach 

szkolnych oraz wpajanie 

szacunku do nauczycieli. 

Program wychowawczo-

profilaktyczny. 
Zespól zadaniowy Do 10.09.2019 r. 

Przeprowadzanie przez 

wychowawców 

 w zespołach klasowych 

pogadanek przypominających  

zasad zachowywania się 

na przerwach oraz szacunku  

dla osób starszych w tym 

nauczycieli. 

Zapis w dzienniku. Wychowawcy Cały rok szkolny 

Reagowanie wszystkich 

nauczycieli na niewłaściwe 

zachowania uczniów w czasie 

przerw. 

Obserwacje. Wszyscy nauczyciele. Cały rok szkolny 

Rozmowy indywidualne 

wychowawców z uczniami, 

którzy nie podporządkowują się 

zasadom. 

Obserwacje. 
Notatki wychowawcy  

w dzienniku. 
Wychowawcy Cały rok szkolny 
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PRZEDSZKOLE W KARCZMISKACH 

ZAKRES 

MONITOROWANIA 

SPOSÓB ZEBRANIA 

INFORMACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

TERMIN 

PRZEDSTAWIENIA 

ZEBRANYCH 

INFORMACJI  

I REKOMENDACJI 

Sposoby wspomagania 

dzieci, z uwzględnieniem 

ich indywidualnej sytuacji. 

W trakcie obserwacji zajęć 

prowadzonych z dziećmi, 

poprzez kontrolę dokumentacji 

przebiegu nauczania, 

sprawozdania nauczycieli. 

nauczyciele/ 

wicedyrektor 

Rok szkolny 

2019/2020 

Kształtowanie kompetencji 

matematycznych 

W trakcie obserwacji zajęć 

prowadzonych z dziećmi, 

wykorzystanie narzędzi do 

diagnozy opracowanych przez 

zespół zadaniowy 

zespół zadaniowy/ 

wicedyrektor 
Wg harmonogramu 

 

 

§ 8 

1. Inne informacje uznane przez dyrektora szkoły za istotne. 
 

1) Plan oceny nauczycieli na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. RODZAJ OCENY 
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA 

PEDAGOGICZNEGO 

PLANOWANY TERMIN 

OCENY 

 OCENA DOROBKU 

ZAWODOWEGO 

Mroczkowska Agnieszka czerwiec 2020 

   

1. 

OCENA PRACY 

Monika Ptasińska-Romanowska luty 2020 

2.   

3.   
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2) wyniki nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2018/2019 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. RATAJA W KARCZMISKACH 

 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

SPRAWOWANEGO PRZEZ WICEDYREKTORÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. RATAJA W KARCZMISKACH 

NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 
Nadzór pedagogiczny prowadziłam wg zatwierdzonego Planu Nadzoru Pedagogicznego 

wprowadzonego w życie Zarządzeniem NR 21/2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach  

z dnia 12 września 2018 r. Obejmował on: 

I. ewaluację , 

II. wspomaganie nauczycieli, 

III. kontrolę, 

IV. monitorowanie pracy szkoły. 

I. Ewaluacja 

Ewaluacja wewnętrzna w bieżącym roku szkolnym obejmuje następujące obszary działań szkoły: 

1. Wykorzystanie wniosków do planowania pracy i rozwoju szkoły. 

Raport został przedstawiony Radzie Pedagogicznej podczas Rady Klasyfikacyjnej. 

2. Analiza osiągnięć uczniów. 

Wyznaczono cele i przedmiot ewaluacji. Wyznaczono zespoły zadaniowe do opracowania 

szczegółowych planów ewaluacji. Prace nad ewaluacją wewnętrzną przebiegają zgodnie z  planem. 

Termin sformułowania raportu końcowego, to 26.08.2019 r. 

W ramach ewaluacji obszaru „Analiza osiągnięć uczniów” w szkole prowadzono badania osiągnięć 

edukacyjnych. W grudniu uczniowie klas VIII próbny egzamin ósmoklasisty. Wyniki egzaminu zostały 

przedstawione Radzie Pedagogicznej i znajdują się w dokumentacji szkoły. Kolejne badania wyników 

dotyczyły próbnych egzaminów klas VII. Wyniki również zostały przedstawione radzie Pedagogicznej. 

Rada Pedagogiczna została też zapoznana z wynikami badania wyników nauczania w kl. I-III. 

 

II. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. 

Zakres wspomagania obejmuje: 

1. Organizowanie szkoleń zgodnie z „Planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 

2018/2019”. 

W ramach tego obszaru wspomagania nadzorowałam opracowanie planu doskonalenia zawodowego 

kadry pedagogicznej. Zgodnie z w/w planem nauczyciele mieli możliwość wyjazdu na szkolenia 

zewnętrzne i takie się odbywały. 

W II okresie roku szkolnego nauczyciele mieli możliwość skorzystania ze szkoleń realizowanych  

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Odbyły się następujące szkolenia: 

a) Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki”. 

b) Trudność wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności  

w nauce?” 

Wszystkie szkolenia wynikały z opracowanego Planu doskonalenia i Planu nadzoru pedagogicznego. 

2. Organizacja lekcji koleżeńskich – z zaplanowanych lekcji została przeprowadzona lekcja chemii 

w kl. VIII B „Omówienie i poprawa sprawdzianu”. Lekcję przeprowadziła pani Nina Tarkowska. 

3. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez dofinansowanie różnego rodzaju 

form doskonalenia. 

Nauczyciele korzystali z dofinansowania szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. 

4. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły 

nadzoru pedagogicznego. 

Wnioski zostały przedstawione. 
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III. Kontrola 

Tematyka prowadzonej przeze mnie kontroli w I okresie obejmowała: 

1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli przedmiotów 

obowiązkowych (systematyczność dokonywania wpisu tematów lekcji i frekwencji uczniów). 

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji nauczyciela, wychowawcy. 

3. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, w stołówce szkolnej. 

5. Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć świetlicowych. 

8. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i udział uczniów w konkursach. 

9. Stosowanie elementów oceniania kształtującego i wspierającego na lekcjach oraz rozwijanie 

kompetencji kluczowych podczas zajęć. 

10. Obserwacja/diagnoza umiejętności dzieci, efekty dydaktyczne i wychowawcze pracy nauczyciela 

z dziećmi. 

11. Realizacja podstawy programowej. 

12. Ocena pracy nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego. 

Do poszczególnych zagadnień objętych kontrolą zostały przygotowane arkusze kontroli i arkusze 

obserwacji zajęć z uczniami.  

Ad. 1 

 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli przedmiotów 

obowiązkowych (systematyczność dokonywania wpisu tematów lekcji i frekwencji uczniów). 

Kontroli podlegały zapisy w dzienniku elektronicznym oraz w dziennikach świetlicy i zajęć 

dodatkowych. Kontrola nie wykazała większych błędów. Nauczyciele starają się wypełniać rzetelnie 

dokumentację nauczyciela. Coraz sprawniej też posługują się Państwo dziennikiem wykorzystując coraz 

więcej możliwości jakie niesie ze sobą to narzędzie pracy. O błędach czy brakach nauczyciele  

są systematycznie powiadamiani, a błędy poprawiane są w wyznaczonych terminach. 

Ad. 2 

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji nauczyciela, wychowawcy kontrolowano poprzez przegląd 

dziennika elektronicznego oraz dokumentacji wychowawcy klas. Nastąpiła poprawa  

w zakresie wykorzystywania dziennika jako sposobu przekazywania informacji rodzicom. Chodziło  

o informację nie tylko o wynikach, stopniach, uwagach dotyczących uczniów, ale też o informacjach  

o życiu szkoły. Rodzice zgłaszali taką potrzebę. Chcieli wiedzieć więcej o życiu szkoły i klasy, 

imprezach, uroczystościach, wydarzeniach, w których uczestniczą ich dzieci. 

A. 3 

Realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej nadzorowałam poprzez prowadzenie rozmów  

z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i uczniami oraz podczas obserwacji lekcji i zajęć  

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas analizy dokumentacji (opinie, orzeczenia)  

i konsultacji z pedagogiem. 

Realizacja pomocy pp była też jednym z obszarów obserwacji podczas zajęć lekcyjnych. Podsumowując 

wyniki kontroli w tym obszarze zauważyłam, że nauczyciele w większości przypadków zauważają  

na lekcjach uczniów ze specyficznymi potrzebami (zdolnościami lub problemami), motywują ich do 

pracy, zachęcają do podejmowania dodatkowych zajęć czy zadań. 

Realizacja pomocy ppp w szkole była też tematem spotkania zespołu dydaktyczno-wychowawczego 

szkoły podstawowej. Podczas spotkania każdy wychowawca zdał sprawozdanie z realizacji zadań 

dotyczących ppp, odczytano formy pomocy, którą objęci zostali poszczególni uczniowie, przypomniano 

zadania wychowawcy i nauczyciela warte w przepisach oświatowych, a dotyczące realizacji ppp w 

szkole. Ponadto wsparciem w realizacji ppp jest zatrudnienie psychologa szkolnego w ramach projektu 

Edukacja Przyszłości oraz niewątpliwie uzyskanie godzin na realizację ppp w tym roku szkolnym. 
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Ad. 4 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, w stołówce 

szkolnej. 

Kontroli poddawana była opieka nad uczniami podczas spożywania posiłków. Uczniowie są objęci 

opieką w stołówce szkolnej. Dyżury nauczycieli sprawowane są właściwie. Również prawidłowo 

sprawowane są dyżury nauczyciela na korytarzach szkolnych. Zwiększyła się ilość nauczycieli 

dyżurujących na I piętrze skrzydła szkoły podstawowej, przy łączniku (przejście go gimnazjum),  

co niewątpliwie wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa i porządku. W celu podniesienia bezpieczeństwa 

zejścia do szatni i wspomagania bezpieczeństwa uczennicy poruszającej się na wózku, zainstalowano 

bramkę przed schodami prowadzącymi do szatni. 

Ad. 5 

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

Organizację i funkcjonowanie świetlicy szkolnej nadzorowano podczas bieżącej obserwacji.  Przez 

cały I i II okres roku szkolnego ściśle współpracowałam z kierownikiem świetlicy i wychowawcami 

świetlicy.  Na początku roku szkolnego została stworzona lista uczniów korzystających ze świetlicy oraz 

z dowozów do szkoły. Założono dzienniki zajęć świetlicowych. Uczniowie zostali podzieleni na grupy 

świetlicowe i przydzieleni do opiekunów. Opracowano również plan pracy świetlicy  

i harmonogram dyżurów przy odwozach uczniów. Obserwowałam funkcjonowanie świetlicy. 

Dokonałam przeglądu dzienników zajęć świetlicowych. W celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych 

Rada Rodziców dokonała zakupu dwóch stołów z tzw. „piłkarzykami”. Z zapisu tematów  

w dziennikach wynika, że nauczyciele realizowali założenia planu pracy świetlicy. Wdrażali zasady 

porządkowe w czasie pracy.  W czasie zajęć nauczyciele reagowali na niewłaściwe zachowania uczniów. 

Nauczyciele pełnili dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

A. 6 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych. 

Ten obszar nie budzi zastrzeżeń. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć. Zwracają 

uwagę na zasady BHP, angażowali dyżurnych do pracy. Sprawdzeniu podlegały: dyscyplina pracy 

podczas lekcji, prezentowanie właściwych zachowań przez uczniów, sposób kształtowania właściwych 

postaw uczniów, reagowanie nauczycieli na niewłaściwe zachowania. Większość uczniów wykazywała 

zaangażowanie w pracy na lekcji.  

Ad. 7 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć świetlicowych. 

Ten obszar nadzoru nie budzi zastrzeżeń. Nauczyciele przestrzegają zasad BHP i dbają  

o bezpieczeństwo uczniów. 

Ad. 8 

Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i udział uczniów w tych konkursach. 

W tym roku szkolnym w konkursach przedmiotowych wzięło udział 26 uczniów:  

j. angielskiego – 6,  

historyczny – 6, 

matematyczny – 14. 

Do II etapu przeszedł 1 uczeń z j. angielskiego. 

Ad 9. 

Stosowanie elementów oceniania kształtującego i wspierającego na lekcjach oraz rozwijanie 

kompetencji kluczowych podczas zajęć na lekcjach kontrolowałam podczas obserwacji zajęć. 

Sprawdzaniu podlegały: sposób podawania celów uczenia się oraz stosowanie wybranych przez 

nauczyciela technik w czasie lekcji. Nauczyciele podawali cele lekcji w języku ucznia wyświetlone  

na ekranie telewizora lub tablicy multimedialej, rozdawali na kartkach do wklejenia do zeszytów, 

prezentowali cele wypisane na plakatach. Na lekcjach wystąpiły następujące elementy OK.: przekazanie 

uczniom kartek z kryteriami sukcesu, formułowano pytania kluczowe, informacje zwrotne dotyczące 

poprawności wykonanych zadań lub wzorce, ocena koleżeńska, pytanie na dobry początek, praca  

w parach, uzgadnianie odpowiedzi w grupach,  pytania kluczowe, losowanie do odpowiedzi, informacje 

zwrotne dotyczące poprawności wykonanych zadań lub wzorce, niedokończone zdania, samoocena, 

ocena koleżeńska, światła/kciuki.  
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Ad. 10 

Obserwacja/diagnoza umiejętności dzieci, efekty dydaktyczne i wychowawcze pracy nauczyciela  

z dziećmi. 

Nadzór polegał na analizie umiejętności dzieci dokonywanej podczas obserwacji zajęć oraz podczas 

konkursów z udziałem uczniów i na podstawie analizy wyników egzaminów próbnych. Niestety zauważa 

się obniżenie wyników nauczania i niższe efekty dydaktyczne nauczania. Pozytywne są natomiast wyniki 

konkursów, w których uczniowie biorą udział: robotyczne, języka angielskiego, sportowe, muzyczne, 

plastyczne. 

Ad. 11 

Realizację podstawy programowej sprawdzałam przeglądając nowoprzyjęte programy i plany pracy, 

kontrolując zgodność przyjętych programów nauczania z podstawą programową oraz dokonując 

obserwacji lekcji, a także podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami przeprowadzanymi w celu 

poznania ich dokumentacji, a także rozmów poobserwacyjnych. 

Przeprowadziłam 11 obserwacji lekcji w szkole podstawowej. 

Sprawdzeniu podlegały: zgodność celów i treści nauczania z podstawa programową, realizacja na lekcji 

zaplanowanych celów, treści nauczania z podstawy programowej, sprawdzenie rozumienia celów lekcji 

przez uczniów zgodność wpisów w dzienniku lekcyjnym z planem pracy, zapisy w zeszycie ucznia. 

Nauczyciele przedstawili w wyznaczonym terminie konspekty swoich lekcji. Wszyscy nauczyciele 

wskazali cele lekcji i treści z podstawy programowej zaplanowane do realizacji. Zaplanowane cele były 

zgodne z podstawą programową i właściwie dobrane do tematu lekcji. Nie zaobserwowano rozbieżności 

między wpisami tematów w dziennikach lekcyjnych a planem pracy zawartym.  

Sprawdzeniu podlegały: indywidualizacja pracy z uczniem, stosowanie metod, form pracy, sposób 

motywowania uczniów, stosowanie oceniania kształtującego i wspierającego oraz kształtowanie 

kompetencji kluczowych. 

Nauczyciele wspierali uczniów stosując pochwały, podkreślali wiarę w możliwości uczniów, zachęcali 

do działania, dawali wskazówki do dalszej pracy.  Na zajęciach panowała miła atmosfera, jednocześnie 

odpowiednia dyscyplina pracy. Metody i formy były właściwie dobrane do tematu. Nauczyciele  

indywidualizując pracę na lekcji dostosowywali trudność pytań do możliwości uczniów. Wspomagali 

wskazówkami uczniów słabiej sobie radzących. 

Ad. 12 

Ocena pracy nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego. 

Obserwację pracy nauczyciela poza lekcjami w ramach oceny jego pracy prowadziłam  

ze zwróceniem uwagi na zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej 

działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań  

w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpracę  

z rodzicami), aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, działania nauczyciela w zakresie 

wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

przestrzeganie porządku pracy (punktualność, właściwe prowadzenie dokumentacji). Jednak 

najważniejszą informacją podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela jest realizowanie przez niego 

procesu lekcyjnego – poprawność metodyczna i merytoryczna zajęć, właściwe stosowanie metod i form 

pracy oraz stosowanie motywującego charakteru oceny. Poczynione obserwacje posłużyły  

mi do sporządzenia opinii o pracy nauczyciela i były przydatne do określania dodatku motywacyjnego.  

IV. Monitorowanie pracy szkoły. 

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole. 

Analizie podlegało kształtowanie kompetencji w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli: dwa wewnętrzne i jedno zewnętrzne. Opracowani Plan 

wspierania kształtowania kompetencji kluczowych. Dokonano analizy wyników ankiety dla nauczycieli 

dotyczącej pracy szkoły. Wyniki przedstawiono Radzie Pedagogicznej. 

2. Dokonanie analizy sytuacji wychowawczej w szkole. 

Z wynikami zapoznano Radę Pedagogiczną.. 

3. Dokonanie analizy sytuacji dydaktycznej w szkole. 

W toku realizacji. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-12-2007&qplikid=15#P15A3
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4. Efektywność udzielania pomocy pp w toku codziennej pracy nauczycieli z dziećmi oraz  

w toku współpracy ze specjalistami. 

Monitorowałam pracę pedagoga szkolnego oraz psychologa, a także nauczycieli podczas realizacji lekcji 

i zajęć w ramach ppp. 

Inne działania (nie ujęte w planie nadzoru)  

Działalność Szkoły Podstawowej  przebiegała zgodnie z planami i założeniami podjętymi na początku 

roku szkolnego.  

Zajęcia lekcyjne w każdej klasie odbywały się zgodnie z arkuszem organizacji pracy szkoły.  

Społeczność szkolna  uczestniczyła w zaplanowanych i zorganizowanych  imprezach i uroczystościach 

szkolnych. 

Cały rok trwała realizacja projektu w ramach programu Erasmus +  

Odbyły się 3 spotkania z rodzicami. 7 lutego odbyła się wywiadówka podsumowująca pracę  

w I okresie roku szkolnego. W czasie spotkania z rodzicami w grudniu został zorganizowany kiermasz 

świąteczny.  

Dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach 

oraz z Samorządem Uczniowskim działającym na terenie szkoły. 

Jak każdego roku, do mocnych stron pracy szkoły zaliczamy poziom imprez i uroczystości. Każdy apel, 

impreza szkolna czy uroczystość przygotowywane są z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością. 

Często to szkoła spełnia w tym zakresie rolę Ośrodka Kultury organizując imprezy środowiskowe 

skierowane do szerokiego odbiorcy, nie tylko szkolnego. Każda z przygotowywanych imprez miała inny 

charakter i wymagała innej aktywności. Trudno wskazać najlepszą! Od rozpoczęcia roku szkolnego, po 

Festiwal Kolęd i Pastorałek przez 11 Listopada, Ślubowanie klas I, Dzień Edukacji Narodowej czy 

Turniej Robotyki, Forum Robotyczne, Święto Patrona Szkoły aż po Uroczyste Zakończenie Roku 

Szkolnego każda impreza była doskonale przygotowana i przeprowadzona. Wartością dodaną tego 

obszaru pracy szkoły jest utwierdzanie się w przekonaniu, że tylko dobrze rozumianą współpracą, 

wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością jesteśmy w stanie „sięgnąć gwiazd”! 

Niepokoją natomiast obniżające się wyniki nauczania i osiągnięcia dydaktyczne naszych uczniów  

na egzaminach zewnętrznych. 

Wyniki nauczania i zachowania w I okresie roku szkolnego 2018/2019 przedstawiają się następująco: 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

Liczba uczniów na początku roku szkolnego wynosiła 405.  W dniu klasyfikacji również 405. Tylu też 

uczniów realizowało obowiązek szkolny systemem klasowo-lekcyjnym. Sklasyfikowano 405 uczniów. 

Dwóch uczniów realizowało indywidualny program i tok nauki z języka angielskiego. 

Średnia ocen szkoły w pierwszym okresie wynosiła 3,75, natomiast w drugim okresie 3,86. 

Klasa IVA w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen - 3,99, w drugim okresie – 4,06.      

Klasa IVB w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,99, a w drugim – 4,03.                    

Klasa VA w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  4,0, a w drugim – 4,08.              

Klasa VB w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  4,04, a w drugim – 4,04.            

Klasa VC w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,82, a w drugim – 3,82.                     

Klasa VIA w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,75, a w drugim – 3,97.                    

Klasa VIB w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  4,12, a w drugim – 4,16.                     

Klasa VIIA w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,45, a w drugim – 3,59.          

Klasa VIIB w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,43, a w drugim – 3,52.           

Klasa VIIIA w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,33, a w drugim – 3,50.        

Klasa VIIIB w pierwszym okresie uzyskała średnią ocen -  3,36, a w drugim – 3,69.        

W porównaniu z wynikami z I okresu roku szkolnego 2018/2019 w większości klas zauważa się wzrost 

średniej ocen. 

Frekwencja w klasach IV-VIII kształtuje się następująco: 

Klasa IVA w pierwszym okresie – 95,18%, - w drugim – 93,48% 

Klasa IVB w pierwszym okresie – 94,40%, - w drugim – 93,63% 

Klasa VA w pierwszym okresie – 95,00% - w drugim – 94,22% 

Klasa VB w pierwszym okresie – 93,46% - w drugim – 92,90% 

Klasa VC w pierwszym okresie – 90,12% - w drugim – 90,27% 
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Klasa VIA w pierwszym okresie – 90,11- w drugim 90,44% 

Klasa VIB w pierwszym okresie – 93,06%, - w drugim – 90,53% 

Klasa VIIA w pierwszym okresie – 92,30%, - w drugim – 91,50% 

Klasa VIIB w pierwszym okresie – 90,46%, - w drugim – 81,18% 

Klasa VIIIA w pierwszym okresie – 94,97%, - w drugim – 93,10% 

Klasa VIIIB w pierwszym okresie – 91,97%, - w drugim – 89,17% 

 

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 zauważa się spadek frekwencji w porównaniu z pierwszym 

okresem roku szkolnego 2018/2019. 
 

 REALIZACJA ZALECEŃ WICEDYREKTORA WYNIKAJĄCE Z NADZORU 

SPRAWOWANEGO W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019: 

Lp. Zalecenie Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 

 

 

1. 

Nadzorować przebieg czynności związanych 

z zaleceniami będącymi w trakcie realizacji: 

wicedyrektor  

Systematyczne wypełnianie zadań dotyczących 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

nauczyciele uczący 

zrealizowano 

Kontrola wypełniania procedury postępowania  

z uczniem otrzymującym oceny niedostateczne. 

nauczyciele uczący 

Wprowadzenie do porządku rad pedagogicznych 

końcowych punktu dotyczącego sukcesów 

nauczycieli. 

wicedyrektor 

 

 

 

2. 

 

 

 

Nadzorować przebieg czynności związanych 

z aktualnymi zaleceniami: 

wicedyrektor 

Kontrola wypełniania procedury postępowania  

z uczniem otrzymującym oceny niedostateczne. 

nauczyciele uczący zrealizowano 

Kontrola realizacji uczenia kompetencji 

kluczowych. 

nauczyciele uczący W trakcie realizacji 

Kontrola realizacji procesu lekcyjnego na lekcjach 

matematyki. 

nauczyciele uczący 

matematyki i edukacji 

matematycznej 

W trakcie realizacji 

Kontrola wprowadzania podczas realizacji procesu 

lekcyjnego umiejętności uczenia się uczniów. 

nauczyciele uczący W trakcie realizacji 
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ZALECENIA WICEDYREKTORA WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU 

PEDAGOGICZNEGO NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Lp. Zalecenie Odpowiedzialni Termin realizacji 

 

 

1. 

Nadzorować przebieg czynności związanych 

z zaleceniami będącymi w trakcie realizacji: 

wicedyrektor  

Systematyczne wypełnianie zadań dotyczących 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

nauczyciele uczący 

do końca roku szkolnego 

2019/2020 

Kontrola wypełniania procedury postępowania  

z uczniem otrzymującym oceny niedostateczne. 

nauczyciele uczący 

Realizacja Planu wspomagania pracy nauczycieli  

w tym kształtowania kompetencji kluczowych. 

wicedyrektor 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Nadzorować przebieg czynności związanych 

z aktualnymi zaleceniami: 

wicedyrektor  

Kontrola wypełniania procedury postępowania  

z uczniem otrzymującym oceny niedostateczne. 

nauczyciele uczący do końca roku szkolnego 

2019/2020 

Kontrola realizacji uczenia kompetencji 

kluczowych. 

nauczyciele uczący do końca roku szkolnego 

2019/2020 

Kontrola realizacji procesu lekcyjnego na lekcjach 

matematyki. 

nauczyciele uczący 

matematyki i edukacji 

matematycznej 

do końca roku szkolnego 

2019/2020 

Kontrola wprowadzania podczas realizacji procesu 

lekcyjnego umiejętności uczenia się uczniów. 

nauczyciele uczący do końca roku szkolnego 

2019/2020 

Podjęcie działań zmierzających do podniesienia 

wyników nauczania. 

nauczyciele uczący do końca roku szkolnego 

2019/2020 
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PRZEDSZKOLE W KARCZMISKACH 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

SPRAWOWANEGO PRZEZ WICEDYREKTORA 

W PRZEDSZKOLU W KARCZMISKACH 

ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
Nadzór pedagogiczny prowadziłam wg zamierzonego planu. Obejmował on: 

I. ewaluację  

II. wspomaganie nauczycieli 

III. kontrolę 

IV monitoring 

I. Ewaluacja 

 Ewaluacja wewnętrzna w bieżącym roku szkolnym obejmuje 2 obszary: 

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

- Analiza osiągnięć uczniów. 

W każdym obszarze wyznaczono wymaganie, cel ewaluacji, przedmiot ewaluacji. Powołano zespoły 

zadaniowe do opracowania szczegółowych planów ewaluacji. Prace nad ewaluacją wewnętrzną 

przebiegają zgodnie z planem.  

Na podstawie prowadzonej całorocznej obserwacji oraz wyników przeprowadzonych badań ankietowych 

w ramach ewaluacji stwierdzić można, że nauczyciele w swojej codziennej pracy kształtują u dzieci 

postawy wzajemnego zaufania i szacunku, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz 

wdrażają dzieci do samodzielności, starają się eliminować niewłaściwe zachowania u dzieci. Organizują 

uroczystości przedszkolne oraz biorą wraz z dziećmi udział w przedsięwzięciach mających miejsce poza 

przedszkolem np.: akcje pomocowe, zbiórki charytatywne, konkursy w trakcie których promują 

umiejętności dzieci, podkreślają wartości rodzinne, kształtują postawy uczą respektowania norm 

społecznych. Analizują i wspólnie z rodzicami rozwiązują problemy wychowawcze dziecka lub grupy. 

Poruszają w trakcie spotkań z rodzicami (grupowymi i indywidualnymi) kwestie istotne do realizacji 

wartości uznanych w przedszkolu za ważne dla rodziców i dzieci. 

Przedszkole zorganizowało w ostatnim tygodniu sierpnia tygodniowy okres adaptacyjny dla dzieci 

trzyletnich. Dzieci przychodząc do przedszkola wraz z rodzicami mogły oswoić się z przedszkolem, 

paniami, poznać panujące zasady i rytm dnia. Stopniowo wycofywano rodziców aby dzieci mogły 

samodzielnie funkcjonować w grupie. 

Nauczyciele wzmacniają pozytywne zachowania dzieci stosują motywacyjny system oceniania zachowań 

dzieci (dziecko otrzymuje pieczątkę za pożądane zachowanie), w starszych grupach oceny zachowania 

dokonuje wyznaczony przez nauczyciela „dyżurny”. Niektóre grupy stosują sygnały dźwiękowe 

(odpowiednia ustalona z dziećmi melodia), które zachęcają do sprzątania zabawek lub pomocy 

dydaktycznych.  

Poprzez codzienną obserwację wychowawczej pracy nauczycieli i pomocy nauczyciela monitorowane 

jest bezpieczeństwo dzieci. Bezpośrednie omawianie postępowania niezgodnego z procedurami 

bezpieczeństwa skutkuje brakiem poważnych wypadków dziecka lub pracownika. Nie odnotowano 

również skarg rodziców na niewłaściwe odnoszenie się nauczycieli i pomocy nauczyciela do dzieci. 

Dużą rolę w kształtowaniu pożądanych postaw odgrywa przebywanie w grupach dzieci 

z niepełnosprawnościami. Zauważa się pozytywny, opiekuńczy stosunek rówieśników, integracje grup.  

Realizowane są zadania kształtujące postawę patriotyczną dzieci, poprzez udział w obchodach 100 lecia 

Odzyskania Niepodległości, wspólne ze szkołą odśpiewanie 4 zwrotek hymnu. 

Realizacja projektów „Mali odkrywcy” i „Czyste powietrze” kształtują u dzieci postawę dbania 

o środowisko wokół siebie, poprzez np. segregowanie śmieci oraz uczy odpowiedzialności za wspólne 

dobro – czyste powietrze i środowisko. 

Włączając rodziców do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych nauczyciele 

uświadomili rodzicom potrzebę niewyręczania dzieci w czynnościach samoobsługowych oraz stosowania 

systemu kar i nagród i konsekwencji w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

W następnym roku szkolnym należy kontynuować podjęte działania. 
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W ramach ewaluacji obszaru „Analiza osiągnięć uczniów” w przedszkolu przeprowadzono wstępną 

i końcową diagnozę umiejętności dzieci. Na podstawie wstępnych i końcowych analiz rozwoju dzieci, 

formułowano wnioski, które były przekazywane rodzicom. Wychowawcy grup dzieci 6 letnich dokonali 

oceny gotowości szkolnej swoich wychowanków. Wnioski z analiz rozwoju dzieci wdrażane były  

w codziennej pracy. Informacje o postępach rozwojowych dzieci wykorzystywane były w działaniach 

terapeutycznych (logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), pracy indywidualnej z dzieckiem 

(korekcyjnej lub stymulacyjnej). W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane były 

plany działań korekcyjnych i stymulacyjnych  w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

z deficytami rozwojowymi i rozwijania uzdolnień u pozostałych. Efekty prowadzonej z dziećmi pracy 

przekładają się na wzrost umiejętności we wszystkich sferach rozwojowych dzieci. 

II. Wspomaganie 

W ramach wspomagania nadzorowałam opracowanie planu doskonalenia zawodowego kadry 

pedagogicznej. Zgodnie z w/w planem nauczyciele mieli możliwość wyjazdu na szkolenia zewnętrzne  

i takie się odbywały. Odbyły się również rady szkoleniowe na temat: Logogłoski, kompetencje 

kluczowe, Melorytmiczna koncepcja wspomagania czytania i pisania, warsztaty plastyczne „Wiosna”. 

Pani Agnieszka Olszowa przeprowadziła wewnętrzne szkolenie na temat programowania. Zdobyte 

w czasie szkoleń wiadomości i umiejętności są wykorzystywane w pracy z dziećmi.  

III. Kontrola 

Tematyka prowadzonej przeze mnie kontroli w roku szkolnym 2018/19 obejmowała: 

1. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania i zapisów w dziennikach zajęć pod kątem wskazania 

co najmniej jednej z umiejętności określonej w poszczególnych obszarach podstawy 

programowej oraz wiodącej metody kształtowania tej umiejętności.  

 

2. Wykorzystanie metod i form pracy w rozwijaniu umiejętności muzycznych i ruchowych. 

3. Wykorzystanie wyników prowadzonej diagnozy rozwojowej dziecka w pracy indywidualnej 

i codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej – efektywność prowadzonych działań. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – sposób udzielania pomocy psychologiczno 

pedagogicznej podczas bieżącej pracy indywidualnej pracy z dzieckiem. 

5. Przygotowanie specjalistów do zajęć – dostosowanie treści podstawy programowej 

do możliwości dzieci. 

6. Organizacja i przebieg zajęć edukacyjnych, w trakcie których kształtuje się postawy i respektuje 

normy moralne we wszystkich grupach przedszkolnych, wykorzystanie aktywizujących metod 

pracy, realizacja zaplanowanych celów, zastosowanie pomocy dydaktycznych. 

7. Zagospodarowanie czasu edukacyjnego dzieciom (zabawy swobodne, wyjścia na plac zabaw)  

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa. 

8. Realizacja podstawy programowej. 

9. Ocena pracy nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego.    

Przeprowadzona w ramach nadzoru kontrola dokumentacji pozwoliła ustalić, że zapisy w dzienniku  

są krótkie i rzeczowe wskazujące na kształcenie co najmniej jednej z umiejętności określonej 

w podstawie programowej, oraz wiodącą metodę jej nabywania. Na podstawie opinii nauczycieli 

stwierdzono, że prowadzony równolegle do dziennika papierowego pilotażowy dziennik elektroniczny 

powinien być w roku szkolnym 2019/20 wprowadzony jako jedyny obowiązujący i powinno  

się zrezygnować z dziennika papierowego. 

Nauczyciele w swojej codziennej pracy stosują różne metody i formy rozwijając umiejętności muzyczne 

i ruchowe. Zauważalna jest słaba strona organizacyjna zajęć rytmiki, brak dyscypliny na zajęciach 

wynikający bądź z niedostosowania repertuaru do możliwości dzieci lub małego zaangażowania  

ze strony prowadzących. 

Obserwacje pedagogiczne prowadzone są terminowo, nauczyciele wykorzystują uzyskane informacje  

o dzieciach w codziennej pracy dydaktycznej, wyrównawczej i stymulacyjnej. O wynikach obserwacji 

rodzice są informowani na spotkaniach z rodzicami oraz w trakcie indywidualnych rozmów. Widoczne 

są efekty prowadzonej pracy. 
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Dzieci posiadające opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej objęte były działaniami 

wspierającymi. Podsumowano roczną pracę z dziećmi o sukcesach i porażkach informowani byli  

na bieżąco rodzice. 

W ramach ewaluacji i kontroli obserwowano zajęcia planowe, uroczystości przedszkolne, wycieczki, 

zabawy na powietrzu. Celem przeprowadzonych obserwacji było gromadzenie informacji o pracy 

nauczycieli i stopniu realizacji zadań edukacyjnych, diagnoza realizacji tych zadań, ocena efektywności 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pracy wyrównawczej i wspierającej.  

Na podstawie dokonanych obserwacji stwierdzono, że zaplanowane cele zajęć realizowane są 

prawidłowo, nauczyciele doskonalą swoje kompetencje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, dzieci 

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie, prowadzona jest indywidualizacja pracy 

wspomagająca rozwój dzieci z problemami rozwojowymi. W trakcie zajęć edukacyjnych i uroczystości 

nauczyciele kształtują postawy i respektują normy moralne we wszystkich grupach wiekowych. Efekty 

prowadzonych działań są widoczne w codziennej pracy z dziećmi.  

Dokonano obserwacji zajęć dodatkowych realizowanych w przedszkolu (język angielski, zajęcia 

logopedyczne). Nauczyciele w czasie zajęć wykorzystują pomoce dostępne w przedszkolu lub wykonane 

samodzielnie, stosowane metody pracy pozwalają na osiągnięcie zaplanowanych celów i rozwijanie 

indywidualnych potrzeb dzieci. Realizowane treści dostosowane są do możliwości dzieci. Dalszego 

doskonalenia wymaga praca nauczycieli w zespołach zadaniowych. Należy również rozwijać 

umiejętności wychowawcze w zakresie eliminowania u dzieci zachowań niepożądanych, kompetencje 

dydaktyczne w zakresie stosowania metod i form pracy na zajęciach. 

Imprezy grupowe i przedszkolne odbywały się zgodnie z harmonogramem. 

Odbyły się wszystkie zaplanowane uroczystości. Były one na dobrym poziomie. Na podkreślenie 

zasługuje bardzo dobrze rozwinięta współpraca z rodzicami pozwalająca na przygotowanie i przebieg 

uroczystości. Na uwagę w dalszym ciągu zasługuje strona organizacyjna uroczystości.  

W miarę możliwości finansowych wzbogacana jest baza dydaktyczna przedszkola, zakupiono nowe 

zabawki i pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią dzieciom pobyt w przedszkolu. 

IV monitoring 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano jedno zagadnienie w ramach monitorowania pracy 

przedszkola: 

1. Efektywność udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w toku codziennej pracy nauczycieli  

z dziećmi oraz w toku współpracy ze specjalistami. 

Obserwacja codziennej pracy nauczyciela oraz współpraca ze specjalistami pozwala ustalić, że udzielana 

pomoc psychologiczno – pedagogiczna przynosi oczekiwane efekty. Prowadzone w ramach pomocy 

zajęcia logopedyczne wpłynęły na poprawę mowy u ok 50 % dzieci przedszkolnych. Przeprowadzona 

przez logopedę pogadanka dla rodziców spowodowała, wzrost zainteresowania rodziców problemami 

logopedycznymi swoich dzieci. 5 dzieci korzysta dodatkowo z pomocy realizowanego przez ośrodek 

specjalny programu „Za życiem”. Świadczyć to, o wzroście świadomości rodziców i pozytywnych 

efektach pracy nauczycieli i specjalistów.  

Frekwencja w drugim półroczu wyniosła: 66,1.% .  

Frekwencja w poszczególnych grupach wiekowych kształtuje się następująco: 

3 latki- 65%  

3-4 latki- 52% 

4latki- 71% 

5 latki- 62% 

5 latki- 80% 

6 latki – 71% 

6 latki – 60% 

3-4-5 latki G – 73,1% 

3-4-5-6 latki S – 61% 

Zauważalna jest słaba frekwencja w poszczególnych grupach wiekowych przedszkola. Zmniejszyła się 

średnia frekwencja przedszkola w porównaniu do poprzedniego roku. Słaba frekwencja związana jest 

z dużą absencją dzieci w okresie jesienno – zimowym, wiosenno – letnim spowodowaną złymi 

warunkami atmosferycznymi i dużą zachorowalnością w tych okresach oraz strajkiem nauczycieli 
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w miesiącu kwietniu. (Na podstawie wskaźnika ustalonego przez dyrektora Zespołu Szkół - wskaźnik 

frekwencji dobrej wynosi co najmniej 94%). Na poprawę absencji może również wpływać prawidłowo 

zaplanowana praca codzienna z dziećmi w przedszkolu.  

 

REALIZACJA ZALECEŃ WICEDYREKTORA WYNIKAJĄCE Z NADZORU 

SPRAWOWANEGO W  I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019: 

Lp. Wnioski i zalecenia Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. 

Kontrola prawidłowości prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania 

ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 

podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego.   

Wicedyrektor z realizowane 

2. 

Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom 

przedszkolnym pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, wykorzystanie wyników 

prowadzonej diagnozy rozwojowej dziecka, 

efektywność działań nauczycieli w zakresie 

udzielanej pomocy.  

Wicedyrektor zrealizowane 

3. 

Doskonalić część organizacyjno – techniczną 

imprez i uroczystości przedszkolnych 

oraz tych z udziałem przedszkolaków. 

Wicedyrektor, 

nauczyciele 

bezterminowo 

4. 

Ocena efektywności podejmowanych 

przez nauczycieli działań związanych 

aktywnością dzieci w czasie swobodnych 

działań i podczas zajęć dodatkowych 

(rytmika). 

Wicedyrektor zrealizowane 

5. 

W planowaniu pracy wychowawczej 

doskonalić umiejętności rozpoznawania 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych , 

wychowawczych lub trudności w 

funkcjonowaniu dzieci w życiu 

przedszkolnym.  

Nauczyciele zrealizowane 

6. 

Inspirować nauczycieli do podejmowania 

nowych wyzwań w tym innowacji w celu 

podnoszenia jakości pracy przedszkola, 

rozwijania współpracy z rodzicami. 

Wicedyrektor zrealizowane 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH 

 
INFORMACJA O REALIZACJI PLANU NADZORU 

 ORAZ WNIOSKI DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH  

 WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

I FORMALNOPRAWNEGO ORAZ INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PRACY ZESPOŁU 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Nadzór Pedagogiczny w Zespole Szkół w Karczmiskach realizowany jest zgodnie  

z przyjętym zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach nr 21/2018 z dnia 12.09.2018 r. 

Planem Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół w Karczmiskach. 

Przyjęty plan nadzoru pedagogicznego zawiera: 

1. priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/ 2019; 

2. przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

3. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły, przedszkola; 

4. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; 

1) diagnozę pracy szkoły lub placówki, 

2) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

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

5. plan obserwacji prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły  

i przedszkola; 

1) zakres monitorowania pracy szkoły i przedszkola; 

2) inne informacje uznane przez dyrektora szkoły za istotne: 

a) plan oceny nauczycieli na rok szkolny 2018/2019, 

b) wyniki nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2018/2019. 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/ 2019. 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 

zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty: 

1) W zakresie kontroli: 

a) w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych: 

- ,,Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej’’; 

b) w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami międzynarodowymi i dwujęzycznymi: 

 - ,,Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych  

i dwujęzycznych’’; 

c) w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi: 

- ,,Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych’’; 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2015&qplikid=3654#P3654A4
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2) W zakresie ewaluacji: 

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

a) w szkołach podstawowych , branżowych szkołach I stopnia, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego – w zakresie wymagań: 

- ,,Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej’’; 

- ,,Uczniowie są aktywni’’; 

- ,,Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju’’; 

b) w placówkach oświatowo-wychowawczych- w zakresie wymagań: 

- ,,Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia 

korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego’’;  

- ,,Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju’’; 

c) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych- w zakresie wymagań: 

 - ,,Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki’’;  

- ,,Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju’’; 

d) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki po miejscem stałego zamieszkania- w zakresie 

wymagań: 

 - ,,Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji’’;  

- ,,Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju’’; 

e) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych- w zakresie wymagań:  

- ,,Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji’’;  

- ,,Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju’’; 

Ewaluacja w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków  

z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

3) W zakresie monitorowania: 

a) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych: 

- ,,Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa’’; 

b) w publicznych szkołach podstawowych: 

 - ,,Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania’’; 

c)  w publicznych szkołach podstawowych: 

- ,,Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauczania’’ 

d) we wszystkich typach szkół: 

 - ,,Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych’’. 

Celem ogólnym ewaluacji jest utrzymanie lub podniesienie jakości pracy szkoły. 

Ewaluacja w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzana jest w zakresie następujących przedmiotów: 

4. Wykorzystanie wniosków do planowania pracy i rozwoju szkoły (szkoła podstawowa). 

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne (przedszkole). 

6. Osiągnięcia dzieci/uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa). 

Nadzór pedagogiczny w poszczególnych jednostkach Zespołu Szkół w Karczmiskach w roku szkolnym 

2018/2019 prowadzony był przez wicedyrektorów. Zostały opracowane szczegółowe plany ewaluacji  

i kontroli.  
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Za przebieg ewaluacji wewnętrznej odpowiadali Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona była zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nadzór nad przebiegiem 

ewaluacji prowadzony był prawidłowo. Szczegółowe raporty z ewaluacji zostały przedstawione  

i omówione na Radach Pedagogicznych jednostek wchodzących w skład Zespołu w Karczmiskach. 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

prowadzona była przez wicedyrektorów. Kontrole prowadzone były zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  

Wicedyrektorzy na Radach Pedagogicznych poszczególnych jednostek przedstawili szczegółowe 

informacja o realizacji planu nadzoru oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego i formalnoprawnego oraz informacje o działalności pracy w roku szkolnym 2018/2019. 

Z analizy przedstawionych sprawozdań wynika, że nadzór prowadzony był zgodnie  

z przyjętym planem. 

W ramach kontroli dyrektor zaplanował:  

1. przeglądy dziennika elektronicznego, 

2. kontrolę dokumentacji szkolnej, 

3. obserwację/diagnozę umiejętności dzieci, efekty dydaktyczne i wychowawcze pracy nauczyciela  

z dziećmi, 

4. ocenę pracy nauczycieli, ocenę dorobku zawodowego. 

Dokumentacja szkolna w formie dziennika elektronicznego prowadzona jest prawidłowo.  

Dziennik elektroniczny został wprowadzony próbnie w przedszkolu. W większości wpisy  

i uzupełnienia w dokumentacji szkolnej prowadzone są na bieżąco. W nielicznych przypadkach 

zaległości uzupełniane są po interwencji dyrekcji.  

W ramach diagnozy najczęściej pojawiających się problemów dyrektor opracował arkusze wsparcia 

dla nauczycieli. Problem: W odpowiedzi na zadawane pytanie „Dlaczego wyniki nauczania są tak 

słabe?” najczęściej słyszy się, że: 

1) dzieci są słabe, 

2) brak współpracy z rodzicami, 

3) nauczyciele mają nadmiar obowiązków, 

4) w szkole jest za duża biurokracja. 

Arkusze zostały wypełnione przez nauczycieli i została dokonana ich analiza. Na podstawie analizy 

wicedyrektorzy opracowali raporty zawierające wnioski i sposoby ich realizacji. Wnioski te zostały ujęte 

w zaleceniach wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i formalnoprawnego 

oraz informacji o działalności pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019. 

Przeprowadzono diagnozę dotyczącą kompetencji kluczowych uczniów. Na podstawie diagnozy 

wyciągnięto wnioski i ustalono zadania celem wspomagania rozwoju kompetencji osobistych, 

społecznych w zakresie uczenia się. To również zostało ujęte w zaleceniach wynikających  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i formalnoprawnego oraz informacji o działalności pracy 

szkoły w roku szkolnym 2018/2019. 

Analizując wyniki egzaminów gimnazjalnego i egzaminu po klasie VIII stwierdzam: zadowalające 

wyniki egzaminu gimnazjalnego, zbyt słabe wyniki egzaminu po klasie VIII. Należy podjąć działania 

zamierzające do znacznej poprawy wyników egzaminu po kl. VIII. 

W wyniku obserwacji realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej nadal stwierdzam,  

że obowiązek ten wymaga większego zaangażowania osób odpowiedzialnych za jego realizację,  

a podejmowane działania muszą być dokładniej, zgodnie z nowymi przepisami dokumentowane. 

W wyniku prowadzonej analizy wniosków i ich realizacji stwierdzam, że proces ten wymaga nadal 

udoskonalenia w zakresie umiejętności formułowania wniosków i wykorzystania ich do planowania 

dalszej pracy. 

W roku szkolnym 2018/2019 poddano ocenie pracy 3 nauczycieli. 

W ramach działań związanych z przygotowaniem się do oceny pracy i oceny dorobku zawodowego 

nauczycieli dyrektor przeprowadził 2 obserwacje lekcji i 2 obserwacje zajęć w przedszkolu. Obserwacje 

miały charakter kontrolno – oceniający i wspierający. Celem obserwacji było określenie jakości pracy 

nauczyciela. Sprawdzaniu podlegało: poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, 
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kultura i poprawność językowa nauczyciela, realizacja procesu dydaktycznego, efekty dydaktyczne, 

warsztat pracy, stosowanie środków dydaktycznych, organizacja pracy uczniów, pobudzanie  

ich inicjatywy, indywidualizacja pracy na zajęciach, efektywność wykorzystania czasu na zajęciach, 

dyscyplina uczniów na zajęciach, prowadzenie dokumentacji, działania nauczyciela w zakresie 

wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, 

przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie 

dokumentacji). 

Wszystkie obserwowane lekcje były poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym. Wysoka 

kultura językowa pracy nauczyciela. Proces dydaktyczny realizowany prawidłowo. Nauczyciele osiągają 

zaplanowane efekty dydaktyczne. Dobry warsztat pracy nauczyciela. Środki dydaktyczne celowo 

dobrane do tematu zajęć. Dobra organizacja pracy uczniów. Nauczyciele pobudzają inicjatywę uczniów 

poprzez stosowanie różnorodnych metod, stosują indywidualizację procesu nauczania. Czas lekcji i zajęć 

był w pełni wykorzystany. Zachowana dyscyplina uczniów na zajęciach. Skontrolowana dokumentacja 

jest prowadzona prawidłowo. Nauczyciele wspomagają wszechstronny rozwój ucznia uwzględniając jego 

możliwości i potrzeby. 

Na bieżąco gromadzona była informacja o realizacji przez nauczycieli awansu zawodowego. 

Trzech nauczycieli ukończyło staż na nauczyciela dyplomowanego. Jeden nauczyciel uzyskał awans  

na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Trzech nauczycieli rozpoczęło staż: dwóch na nauczyciela mianowanego, jeden na nauczyciela 

dyplomowanego. 

Rozwój zawodowy nauczycieli realizowany jest w miarę możliwości zgodnie z przyjętym planem 

doskonalenia zawodowego.  

Uczniowie brali udział w konkursach i zawodach szkolnych i międzyszkolnych. Dobry poziom 

konkursów szkolnych. Wysokie, lecz nadal za rzadkie dobre lokaty w zawodach  

i konkursach pozaszkolnych. Nadal brak zadawalającej liczby osiągnięć z konkursów przedmiotowych.  

Realizowane były wycieczki, imprezy i zajęcia dodatkowe.  

Nauczyciele mają rozeznanie w warunkach socjalnych uczniów, zabiegają o pomoc  

dla podopiecznych. Realizacja obowiązków logopedy prawidłowa. Bardzo dobre funkcjonowanie 

bibliotek szkolnych.  

Realizacja obowiązków pedagogów szkolnych prawidłowa.  

Należy podkreślić duże zaangażowanie w pracy zarówno logopedy, pedagogów jak  i nauczyciela 

bibliotekarza. Wychowawcy w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków. Ogólna sytuacja 

wychowawcza i stan opieki nad uczniami bardzo dobry. 

Analizując obserwowane imprezy i uroczystości szkolne należy stwierdzić, że nauczyciele angażują się 

w ich przygotowanie i starają się o ich wysoki poziom. Poziom organizacyjny przygotowywanych 

imprez i uroczystości jest wysoki.  

Gimnazjum  i szkoła podstawowa realizowały 6 projektów Erazmus +. 

Zakończyła się realizacja projektu EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI wsparcie z EFS w ramach typu 

projektu nr 1 konkursu nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-06.001/16. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Priorytet inwestycyjny 10i. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia. 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – na kwotę 998 045,00 zł na realizację zajęć dodatkowych  

dla uczniów w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 

Na początku roku szkolnego zostały opracowane i zatwierdzone w większości obowiązujące dokumenty 

szkolne. Część dokumentów w związku ze zmieniającymi się ciągle przepisami wymaga aktualizacji 

lub dopracowania.  

Odbyło się 7 posiedzeń rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Karczmiskach.  

W ogólnym podsumowaniu procesu pedagogicznego należy stwierdzić, że prowadzony jest  

on prawidłowo. 
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Pprzyjmowane wnioski i zalecenia realizowane są na bieżąco, choć w niektórych przypadkach  

ze względów organizacyjnych występują opóźnienia. 

Warunki do prowadzenia zajęć sportowych bardzo dobre. Sytuacja lokalowa szkoły podstawowej, filii 

 i przedszkola nadal wymaga inwestycji, aby uznać ją za dobrą jednak sytuacja powoli ulega poprawie. 

Sytuacja ta będzie ulegała zmianie w miarę pozyskiwania środków finansowych. 

Zaopatrzenie nauczycieli w pomoce dydaktyczno naukowe w szkole i w przedszkolu bardzo dobre.  

Na bieżąco prowadzony jest przegląd pomieszczeń i urządzeń szkolnych oraz usuwane  

są wszelkie usterki. 

Z prowadzonego nadzoru wynika, że wszyscy pracownicy przestrzegają zasad BHP i ppoż. 

 
INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW I ZALECEŃ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 

W KARCZMISKACH  

WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

I FORMALNOPRAWNEGO ORAZ  

Z INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY  

W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 

2018/2019 

 

Lp. WNIOSKI I ZALECENIA ODPOWIEDZIALNI 
UWAGI O 

REALIZACJI 

1. 

Zakończyć realizację zadań wynikających z wniosków  

i zaleceń na koniec roku szkolnego 2017/2018. 
  

1. 
Poprawić sytuację lokalową szkoły podstawowej, filii  

i przedszkola. 
dyrektor na bieżąco 

2. Dopracować dokumenty szkolne. wicedyrektorzy w trakcie realizacji 

3. Doskonalić umiejętności organizacyjne w prowadzeniu lekcji. wszyscy nauczyciele bezterminowo 

4. Poprawić frekwencję. wychowawcy nie zrealizowano 

5. 

Zorganizować wszystkie możliwe do realizacji konkursy 

kuratoryjne. Zwiększyć liczbę uczniów, którzy osiągną wyniki  

w konkursach przedmiotowych. 

nauczyciele szkoły 

podstawowej  

i gimnazjum 

nie zrealizowano 

6. 
Udoskonalić umiejętność formułowania wniosków  

i ich wykorzystania w planowaniu pracy. 
wszyscy nauczyciele w trakcie realizacji 

7. 
Dokonać analizy sytuacji wychowawczej w szkole. 

Opracować plan działań wychowawczych i profilaktycznych. 
zespół zadaniowy 

zrealizowano 

diagnozę 

8. 
Dokonać analizy sytuacji dydaktycznej w szkole  

i w przedszkolu. Opracować plan działań dydaktycznych. 
zespół zadaniowy w trakcie realizacji 
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WNIOSKI I ZALECENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH  

WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

I FORMALNOPRAWNEGO ORAZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Lp. WNIOSKI I ZALECENIA ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN                  

REALIZACJI 

1. 

Zakończyć realizację zadań wynikających z wniosków  

i zaleceń na koniec roku szkolnego 2017/2018. 
  

1. 
Poprawić sytuację lokalową szkoły podstawowej, filii  

i przedszkola. 
dyrektor na bieżąco 

2. Dopracować dokumenty szkolne. wicedyrektorzy do 30.09.2019 r. 

3. Doskonalić umiejętności organizacyjne w prowadzeniu lekcji. wszyscy nauczyciele bezterminowo 

4. 
Poprawić frekwencję. Opracować konkretne działania 

zmierzające do poprawy frekwencji. 

wychowawcy  

kl. IV-VIII 
do 30.09.2019 r.   

5. 

Zorganizować wszystkie możliwe do realizacji konkursy 

kuratoryjne. Zwiększyć liczbę uczniów, którzy osiągną wyniki  

w konkursach przedmiotowych. 

nauczyciele szkoły 

podstawowej  

rok szkolny 

2019/2020 

6. 
Udoskonalić umiejętność formułowania wniosków  

i ich wykorzystania w planowaniu pracy. 
wszyscy nauczyciele 

rada podsumowująca 

rok szkolny 

2019/2020 

7. 
Opracować plan działań wychowawczych i profilaktycznych 

na podstawie opracowanej diagnozy. 
zespół zadaniowy do 15.09.2019 r. 

8. 
Dokonać analizy sytuacji dydaktycznej w szkole  

i w przedszkolu. Opracować plan działań dydaktycznych. 
zespół zadaniowy do 30.09.2019 r. 

2. 

Uczyć uczniów jak się uczyć poprzez realizację przyjętych zadań 

w zakresie wspierania w kształtowaniu kompetencji kluczowych. 
  

Przeprowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń sprawdzających poziom 

czytania tekstu literackiego lub popularnonaukowego. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

rok szkolny 

2019/2020 

Na bieżąco prowadzenie ćwiczeń w czytaniu, analizie tekstów 

użytkowych: instrukcja obsługi odczytywanie rozkładów jazdy, 

czytanie terminu przydatności do spożycia pokarmów oraz reklam, 

analiza poleceń i zadań, czytanie map, planów, wykresów, 

korzystanie z zasobów Internetu. 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawcy przeprowadzą minimum dwie lekcje na temat technik 

uczenia się. 
wychowawcy 

rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca na każdej lekcji wychowawczej poda uczniom 

minimum jedną memotechnikę.   
wychowawcy 

rok szkolny 

2019/2020 

Nauczyciele języka polskiego przeprowadzą min. 3 testy 

z umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

nauczyciele 

 j. polskiego 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy nauczyciele będą stosować na lekcjach ćwiczenia 

na koncentrację. 

nauczyciele  

sp i przedszkola 

rok szkolny 

2019/2020 

Utworzenie grupy/ platformy do wymiany pomysłów i doświadczeń 

dotyczących technik efektywnego uczenia się, 

osoba odpowiedzialna 

za stronę Internetową 

rok szkolny 

2019/2020 

3. 
Obserwacje wycinkowe zajęć pod kątem realizacji przyjętych zadań 

w zakresie wspierania w kształtowaniu kompetencji kluczowych. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

4. 
Obserwacje zajęć z wychowawcą na zasadzie wsparcia (wspólne 

prowadzenie takich zajęć z dyrektorem/ wicedyrektorem). 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

5. 
Kontynuować wsparcie dla uczniów ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi poprzez prowadzenie zajęć 

w ramach ppp. 

nauczyciele 

prowadzacy zajęcia  

w ramach ppp 

rok szkolny 

2019/2020 

6. 
Wsparcie metodyczne w zakresie opracowania programów terapii 

pedagogicznej oraz ewaluacji. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

7. 
Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli przedmiotów w zakresie 

dostosowania wymagań do możliwości intelektualnych uczniów. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

8. 

Wykorzystywać potencjał uczniów osiągających wysokie wyniki 

w nauce i posiadających wysoki potencjał intelektualny poprzez 

kontynuację realizacji indywidualnego toku i programu nauczania  

z j. angielskiego. 

nauczyciele 

prowadzący ind. toku  

i programu nauczania  

z j. angielskiego. 

rok szkolny 

2019/2020 

9. 
Przydzielanie godziny w ramach ppp na realizację indywidualnych 

programów nauczania. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

10. Wnioskować do Rady Gminy o stypendium za wysokie wyniki dyrekcja rok szkolny 
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w nauce. 2019/2020 

11. 
Angażować rodziców do wspierania dziecka w uczeniu się. 

Informować rodziców o osiągnięciach ich dzieci. 
wychowawcy, dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

12. 
Dostarczać wiedzę rodzicom na temat możliwości wnioskowania 

do Marszałka Województwa o stypendium dla uczniów zdolnych. 
wychowawcy, dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

13. 

Dostarczyć rodzicom  na spotkaniach indywidualnych i zebraniach 

ogólnych informacje na temat instytucji wspomagających rozwój 

dziecka i sposobach pomocy. – wychowawcy i nauczyciele uczący. 

Informować rodziców poprzez dziennik elektroniczny 

o wydarzeniach szkolnych, sukcesach uczniów. 

Informować rodziców o tym, że dziecko bierze udział 

w uroczystościach z zaproszeniem na tę uroczystość. 

nauczyciele sp  

i przedszkola 

rok szkolny 

2019/2020 

14. Zmiana formy zebrań z rodzicami. dyrekcja 
rok szkolny 

2019/2020 

15. 
Powrót do telefonicznego informowania rodziców o sukcesach 

uczniów. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

16. Ustalenie listy obowiązujących w szkole dokumentów . dyrekcja do 6.09.2019 r. 

17. 
Weryfikacja listy dokumentów sporządzonej przez dyrektora  

z istniejącymi w szkole. 
zespoły zadaniowe do 10.09.2019 r. 

18. 
Zastępowanie niektórych ankiet rozmową z nauczycielami na temat 

istniejącego pojawiającego się problemu. 

dyrekcja 

zespoły zadaniowe 

rok szkolny 

2019/2020 

19. 

 

Ustalenie wzorów istniejących w szkole dokumentów, w tym 

dokumentów wychowawcy. (Uproszczenie) 
zespoły zadaniowe do 12.09.2019 r. 

20 
Przyjęcie przez RP  i wdrożenie zaproponowanej przez nauczycieli 

formuły spotkań z rodzicami. 
dyrekcja do 12.09.2019 r. 

21. Ustalenie  kalendarza niezbędnych imprez i uroczystości. zespół zadaniowy do 12.09.2019 r. 

22. 

W czasie planowania działań szkoły zwracanie uwagi 

na równomierne przydzielanie dodatkowych obowiązków 

nauczycielom. 

dyrekcja 
rok szkolny 

2019/2020 

23. Zapraszanie dyrekcji na spotkania zespołów zadaniowych.  
rok szkolny 

2019/2020 

24. 
Przydzielanie zadań w zespołach zadaniowych w pierwszej 

kolejności chętnym osobom. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

25. 
Uwzględnienie dni dyrektorskich przy planowaniu szkoleń Rady 

Pedagogicznej. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

26. 

Założenie w zakładce na stronie internetowej ZS "banku pomysłów 

na ulepszenia”, gdzie każdy będzie mógł przedstawić swoje pomysły 

wspomagające rozwój szkoły. 

dyrekcja 
rok szkolny 

2019/2020 

27. 

Przy współtworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego 

zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów na 

korytarzach szkolnych oraz wpajanie szacunku do nauczycieli. 

zespół zadaniowy do 10.09.2019 r. 

28. 

Przeprowadzenie przez wychowawców w zespołach klasowych 

pogadanek przypominających  zasad zachowywania się 

na przerwach oraz szacunku dla osób starszych w tym nauczycieli. 

wychowawcy 
rok szkolny 

2019/2020 

29. 
Reagowanie wszystkich nauczycieli na niewłaściwe zachowania 

uczniów w czasie przerw. 
wszyscy nauczyciele 

rok szkolny 

2019/2020 

30. 
Rozmowy indywidualne wychowawców z uczniami, którzy 

nie podporządkowują się zasadom. 
wychowawcy 

rok szkolny 

2019/2020 

31. 
Uwzględnianie postępowania  uczniów przy ocenie zachowania 

przez wszystkich wychowawców. 
wychowawcy 

rok szkolny 

2019/2020 

32. 

Powrót do  apeli porządkowych dla uczniów. - poruszanie 

problemów związanych z zachowaniem się uczniów na przerwach 

i ich stosunku do osób starszych, pochwały  

dyrekcja 
rok szkolny 

2019/2020 

33. 
Rozmowy indywidualne z uczniami w razie braku poprawy 

zachowania po rozmowach z wychowawcą i pedagogiem. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

34. 
Opracowanie i wdrożenie programu naprawczego z matematyki – 

kompetencje matematyczne. 
zespół zadaniowy do 12.09.2019 r. 

35. 
W sprawozdaniach okresowych i końcowo rocznych uwzględnić 

sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. 
dyrekcja 

rok szkolny 

2019/2020 

 


