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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r.
nr 168, poz. 1324. wraz z późniejszymi zmianami

Elementy planu nadzoru pedagogicznego:
1. Ewaluacja –przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej terminarz.
2. Kontrola – tematyka i terminy przeprowadzania kontroli, przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
3. Wspomaganie – zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań
Część 1. EWALUACJA

Wymaganie„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”
Przedmiot ewaluacji

Termin, odpowiedzialni za przeprowadzenie ewaluacji oraz zapisanie
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W szkole rozpoznaje się
możliwości psychofizyczne i
potrzeby rozwojowe, sposoby
uczenia się oraz sytuację
społeczną każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia,
zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów
wymagających szczególnego
wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
oraz zajęcia rewalidacyjne dla
uczniów niepełnosprawnych są
odpowiednie do rozpoznanych
potrzeb każdego ucznia.
W szkole realizowane są
działania uwzględniające
indywidualizację procesu
edukacji w odniesieniu do
każdego ucznia.
Szkoła pomaga przezwyciężyć
trudności ucznia wynikające
z jego sytuacji społecznej.
W opinii rodziców i uczniów
wsparcie otrzymywane w szkole
odpowiada ich potrzebom.

wyników
1.Spotkanie rady pedagogicznej, ustalenie proponowanego zestawu pytań
kluczowych, powołanie zespołów nauczycieli, które będą odpowiedzialne za
prowadzenie poszczególnych działań i przedstawienie informacji i wniosków
Termin: IX - dyrektor

2. Badania we wskazanym zakresie przeprowadza:
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Zespół ewaluacyjny nr I klasy O,I-III
Przedstawienie wyników ewaluacji i wniosków w zespole
Termin: V-VI / 2017,
Odpowiedzialni:
Furmańczyk K., D.Sołtys, T. Hold, G. Kaczmarek, A.Włusek, A. Klimkowska,
H. Bielaszewska, J. Łuczyk, B.Ziernik, A. Ciszewska, A. Bożek,
ks. M. Borowski, A. Stępień, A. Podczaszyńska, D. Krasicka,
3. Badania we wskazanym zakresie przedstawiają wyznaczeni nauczyciele.
Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole. Dyskusja nad wnioskami
Termin: I-VI

4. Spotkanie wszystkich nauczycieli i ustalenie wniosków końcowych.
Sformułowanie raportu końcowego z ewaluacji.
Termin: V-VI

Badania w tym zakresie przeprowadzają:
Zespół ewaluacyjny nr 2 klasy IV- VI
Termin: 01/2017 , 05/2017
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odpowiedzialni: A. Konopnicka, J. Wiergowska, K. Kułakowska,
K. Superson, M. Szymańska, M.Gołąb, M. Richter- Lesicka, K. Skorna,
A. Fidelus - Grzeżułkowska, E. Dunajska, W. Klimkowski, M. Szeliga,
M. Jarmużek, D. Łokuciejewska,

\
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

Działania
Spotkanie zespołów
ewaluacyjnych
Opracowanie projektu
ewaluacji przez zespoły
Analiza arkuszy zawierających
pytania badawcze, korekty
treści arkuszy. Zatwierdzenie
arkuszy.
Zbieranie informacji
umożliwiających odpowiedź na
pytania badawcze. Analiza
dokumentów.
Zbieranie informacji,

Termin
realizacji
do 30 września
2016
do 31
października
2016
Do 16 grudnia
2016 r.

Wykonawca

Uwagi

Dyrektor szkoły

Dwa zespoły

Listopada 2016
do maja 2017

Zespoły
ewaluacyjne,
wicedyrektor

Listopada 2016

Zespoły

Zespoły
ewaluacyjne
Zespoły
ewaluacyjne
Zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na
pytania badawcze. Analiza dokumentów.
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odpowiedzi na pytania
badawcze. Ankiety, wywiady.
Sporządzenie raportu
zawierającego odpowiedzi na
pytania badawcze
Ogłoszenie wyników ewaluacji

do maja 2017

ewaluacyjne

czerwiec 2017

Zespoły
ewaluacyjne,
wicedyrektor.
Dyrektor szkoły

sierpień 2017

Informacja dla RP
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Część II. Kontrola
Tematyka i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Temat kontroli

Termin kontroli

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w
zakresie:

Formy

IX 2016 r.

Analiza dzienników
lekcyjnych,
dzienników zajęć
pozalekcyjnych

kilka razy w ciągu
roku szkolnego

Analiza dzienników
lekcyjnych,
dzienników zajęć
pozalekcyjnych

 prawidłowość zapisu danych o uczniach

 dokumentowanie obecności uczniów na lekcjach, tematów
zajęć oraz ich potwierdzania odbycia się podpisem
nauczyciela, podsumowania obecności i nieobecności uczniów
na zajęciach itp.
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Uwagi
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Analiza dokumentacji
 zgodność oceniania w kl. I – VI z zapisami Statutu Szkoły i
ZWO w tym: przestrzeganie trybu wystawiania ocen
semestralnych i rocznych

XI 2016 r.,
I 2017 r. IV 2017
VI 2017r.

 dotyczącym zapisów w arkuszach ocen uczniów

VI 2017 r.
XI 2016, I 2017,

Praca świetlicy szkolnej:



Przegląd dzienników

VI 2017 r.

 poprawność dokonywania sprostowań i pomyłek





Przegląd arkuszy
ocen

W ciągu roku

plan pracy i jego realizacja
przygotowanie się nauczycieli do zajęć i ich prowadzenie
przestrzeganie przez nauczycieli ustaleń dotyczących organizacji
pracy świetlicy szkolnej
zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej

Realizacji zajęć dodatkowych

Przegląd dzienników,
obserwacje

XI 2016, I 2017,
IV 2017, VI 2017

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Analiza dokumentacji
świetlicy

Obserwacje i analiza
efektów pracy

Arkusze kontroli
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z ramowymi planami nauczania w klasach I-III, IV-V

- monitorowanie realizacji podstawy programowej

Kilka razy w ciągu
roku szkolnego

Analiza dzienników
lekcyjnych

dwa razy w ciągu
roku szkolnego

Analiza monitoringu
nauczycieli

Obserwacja
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole:





W ciągu roku

prawidłowe sprawowania dyżurów przez nauczycieli
organizacja pracy na lekcji, czas rozpoczynania i zakończenia
zajęć
organizacja pracy w świetlicy i bibliotece szkolnej
kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Rozmowy z
uczniami, rodzicami
Ankieta
przeprowadzona
wśród uczniów.

Część III. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań:
- Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i w klasie - doskonalenie umiejętności wychowawczych,
- Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń związanych
z uzależnieniami i cyberprzemocą
- Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych
- Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Organizacja szkoleń i narad

Plan doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach
w roku szkolnym 2016/2017

Doskonalenie indywidualne

Obszar doskonalenia

I. Prawo oświatowe

Nazwa formy doskonalenia

1. Sieć wspierania dyrektorów i wicedyrektorów
w placówkach oświatowych.

Realizujący/odbiorca

Termin

Leszek Waluk

4 spotkania
w ciągu roku
szkolnego.

Danuta Noga

II. Dydaktyka

1. Jak wychować w szkole miłośnika książek.
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Krystyna Superson

X 2016

10
2. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia.
Krystyna Superson
3. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym.
I półrocze

4. Nauczanie czytania i pisania metodą sylabową – warsztaty dydaktyczne

Krystyna Superson

X – XI 2016

5. Rozwijanie percepcji słuchowej w przedszkolu, szkole i w pracy korekcyjnokompensacyjnej.

Agata Klimkowska
Alicja Ciszewska

6. Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel -metody aktywnego nauczania.
7. Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie Edukacja przez ruch.

Anna Włusek

X 2016

Katarzyna Furmańczyk

I 2017

Jolanta Łuczyk
8. Rozwój i awans zawodowy nauczycieli.

Dobrosława Sołtys
Teresa Hold
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Bogusława Ziernik
9. Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń.
10. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej.

Hanna Bielaszewska

Anna Włusek
Katarzyna Furmańczyk

XI 2016

Anna Włusek
Katarzyna Furmańczyk
Teresa Hold

XI 2016
Anna Włusek
Bogusława Ziernik
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Anna Włusek

IX 2016

X 2016
Anna Konopnicka

Anna Konopnicka

X 2016

I - II 2017
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III. Działania
wychowawcze
i profilaktyczne

1. Uczeń trudny wychowawczo
w grupie rówieśniczej i w klasie.

Katarzyna Furmańczyk

2. Motywowanie uczniów do zmiany zachowań.

Anna Włusek

IX - X 2016

Małgorzata Jarmużek

Anna Włusek
XI 2016

Doskonalenie Rady Pedagogicznej
Obszar doskonalenia

Realizujący/odbiorca

Nazwa formy doskonalenia
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Termin
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IV . Działania
wychowawcze
i profilaktyczne

1.,,Zasady postępowania

Członkowie

w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz wtargnięcia napastnika na teren
placówki oświatowej.

rady pedagogicznej

26 XI 2016

2. Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz
rozwiązywanie sytuacji problemowych.

3. Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania.

Członkowie
rady pedagogicznej

Członkowie
rady pedagogicznej
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Do
uzgodnienia

do
uzgodnienia
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IV.WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Przedstawienie spostrzeżeń i uwag oraz
sformułowanie ogólnych wniosków
ze sprawowanego nadzoru za okres
I semestru

30 stycznia
2017

Dyrektor
i wicedyrektor szkoły

Przedstawienie wyników i wniosków
ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego za cały rok szkolny
2016/2017

sierpień 2017

Dyrektor
i wicedyrektor szkoły

Uwagi

Załącznikiem do Planu Nadzoru jest tematyka oraz harmonogram obserwacji
Przyjęto plan nadzoru pedagogicznego dnia …13. 09. 2017 r. uchwałą nr ......... /2016/2017
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