
 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego 

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

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

 

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

nadzoru pedagogicznego (poz. 1658) 

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

wymagań wobec szkół i placówek  (poz. 1611) 

 

Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie pracy Publicznej Szkoły 

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

jakościowy jej rozwój. Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 Ewaluację wewnętrzną zmierzającą do porównania osiągniętych efektów 

w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu, 

 Kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego, 

 Monitorowanie pracy szkoły, 

 Szkolenia rady pedagogicznej. 

 

 



1. Ewaluacja 
 

Cele 
Przedmiot 
ewaluacji 

Działania Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoznanie 
podejmowanych w 
szkole działań 
uwzględniających 
indywidualizację 
procesu edukacji w 
odniesieniu do 
każdego ucznia. 
 
2. Identyfikacja 
słabych i mocnych 
stron ewaluowanego 
obszaru. 
 3. Podniesienie 
skuteczności i 
efektywności 
podejmowanych 
działań. 
 4. Identyfikacja 
zagrożeń.  
5. Dostarczenie 
informacji koniecznych 
do planowania pracy 
szkoły. 

Szkoła lub 
placówka 
wspomaga rozwój 
uczniów, z 
uwzględnieniem 
ich indywidualnej 
sytuacji 

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

I dyrektor, nauczyciele 
przygotowani do 
prowadzenia ewaluacji 

badanie w odniesieniu do nauczycieli, 
uczniów i rodziców 

III-IV Zespół nauczycieli 
prowadzących badania 

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

Do VIII Zespół nauczycieli 
prowadzących badania 

sporządzenie raportu końcowego z 
ewaluacji  
 

Do VIII nauczyciele wyznaczeni 
do sporządzenia raportu  

rozpowszechnianie raportu końcowego VIII dyrektor, nauczyciele 
wyznaczeni do 
sporządzenia raportu 

 
 

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

Przedmiot kontroli Działania 
Sposób 

dokumentowania 
Termin Odpowiedzialni 

Kontrola dokumentacji 
przebiegu nauczania 
 

Kontrola zapisów w dziennikach 
lekcyjnych i prowadzenia arkuszy 
ocen 

Wpisy w dziennikach IX, II, VI 

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

 
Kontrola 
przedmiotowych planów 
pracy nauczycieli oraz 
przedmiotowych zasad 
nauczania 

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

Kontrola warunków i 
sposobów realizacji 
zawartych w podstawie 
programowej  z języka 
polskiego, historii,  
geografii i chemii 

Kontrola stopnia spełnienia  
warunków i sposobów realizacji 
zawartych w podstawie 
programowej   

Arkusze kontroli V A. Raźniak  

 
 



 
3. Wspomaganie 

 
 

Tematyka 
 

 
Biorący udział w szkoleniu 

 
Termin 

Praca z uczniami z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Lider klas 0-III, wychowawcy klas IV – 
VIII i gimnazjalnych, A. 
Piechrzanowska,  J. Porucznik, D. 
Nowacka, A. Raźniak, E. Pasztaleniec 
 

Październik  2018 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w 
procesie nauczania 

Zainteresowani nauczyciele  Wrzesień 2018  

Wykorzystanie „chmury” i narzędzi 
Google w procesie nauczania 

Prowadzący A. Raźniak 
Nauczyciele klas starszych 
Nauczyciele klas 0-III  

 
Listopad 2018  
Grudzień 2018 

Bezpieczeństwa w szkole  Prowadzący A. Raźniak 
Wszyscy nauczyciele 
 

Marzec  2019 

Kompetencje matematyczne 
uczniów z uwzględnieniem 
nauczania przez 
eksperymentowanie, doświadczanie 
i inne metody aktywizujące.  

Wybrana grupa 10 nauczycieli pod 
kierunkiem  trenera Ośrodka Rozwoju 
Kompetencji Edukacyjnych 

Październik 2018 – Maj 2019 

 
Współpraca w zespołach 
samokształceniowych 

Nauczyciele klas 0 – III  
Nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych+ wych. świetlicy 
Nauczyciele przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych+ n-le 
wych.fiz. 
 

Cały rok, według planów pracy 

 
4. Monitorowanie pracy szkoły 

 
 

 
Przedmiot 

 

 
Termin 

 
Źródła 

informacji 
 

 
Sposób 

dokumentowania 

 
Odpowiedzialni  

Wyniki klasyfikacji i 
promocji 
 

Za I semestr 
Za II semestr 

Dzienniki 
lekcyjne, 
informacje 
wychowawców 
klasowych  

Zestawienia 
wyników 

D. Nowacka – SP 
A. Raźniak – 
klasy gimnazjalne  

Frekwencja uczniów na 
zajęciach 
 

Za I semestr 
Za II semestr 

Dzienniki 
lekcyjne, 
informacje 
wychowawców 
klasowych  

Zestawienia 
wyników 

D. Nowacka - SP 
A. Raźniak – 
klasy gimnazjalne 

Realizacja działań 
zawartych w programie 
wychowawczo - 
profilaktycznym 

V  Plany pracy 
wychowawców 
klasowych, 
świetlicy, 
biblioteki, SU, 
dzienników 
lekcyjnych oraz 
innej 
dokumentacji 

Sprawozdanie  D. Nowacka 
J. Porucznik 

 



5. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 

 

Co badamy 

 

 

Klasa 

 

Narzędzia 

 

Termin 

 

Odpowiedzialni 

 

Dokumentacja 

 
Diagnoza 
przedszkolna  

 
0 ab 

 
Arkusze diagnozy 
 

 
IX - VI 

 
N-le oddziałów 
przedszkolnych 

 
Zestawienie i analiza, 
wnioski 

Kompetencje 
matematyczne i 
polonistyczne 

 
III ab 

Arkusze 
sprawdzianów  z 
jęz. polskiego i 
matematyki 

 
V 

Wychowawcy klas, 
dyrektor 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Próbny egzamin 
gimnazjalny 
 

III ab G Arkusze 
egzaminacyjne 

XII 
II 

Wicedyrektor 
 A. Raźniak  

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Próbny egzamin 
ośmioklasisty  

VIII ab Arkusze 
egzaminacyjne 

XII 
II 

Wicedyrektor 
 A. Raźniak 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Sprawdziany 
umiejętności z 
matematyki, języka 
polskiego i języka 
angielskiego 

VII ab Arkusze 
sprawdzianów 

V J. Porucznik 
 n-le przedmiotów 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

Diagnoza 
czwartoklasistów 

IV ab Arkusze 
sprawdzianów 

IX Nauczyciele 
przedmiotów jęz. 
polski, jęz. angielski, 
matematyka, 
D. Nowacka 

Zestawienie wyników, 
analizy klasowe, 
wnioski 

 


