
   

 

 
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO   

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM 
 

ROK SZKOLNY 2014/15 
 

 
 
 
na podstawie art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. poz 2572, z póź zm ) 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego  
 

A. ŻRÓDŁA ZEWNĘTRZNE PLANOWANIA 
 
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I - szym i kolejnych etapach edukacyjnych 
Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach 
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 
 
Kontrola: 
Realizacja przez szkołę obowiązku realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem. 
Prawidłowość organizowanych zajęć rewalidacyjnych. 
 
B. ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE PLANOWANIA 
Zadania wynikające z wniosków i zaleceń z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14. 
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C. DZIAŁANIA  

1.  EWALUACJA   WEWNĘTRZNA   -  w związku z ewaluacją zewnętrzną całościową  ewaluację wewnętrzną zaplanuje się w II 

półroczu biorąc pod uwagę raport z ewaluacji zewnętrznej.  

2.  KONTROLE 

Tematyka kontroli Metody techniki narzędzia odpowiedzialni termin WNIOSKI, UWAGI 

Prawidłowość prowadzenia przez 
nauczycieli dokumentacji przebiegu 
nauczania 

Kontrola dzienników lekcyjnych,  
 zajęć pozalekcyjnych i innych 

dyrektor Co  miesiąc 
zgodnie z procedurą 
dziennika 

Kontrola arkuszy ocen uczniów dyrektor Czerwiec  

Przestrzeganie przez nauczycieli przepisów 
dotyczących oceniania (rozporządzenia w 
sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania i statutu) 
 

Analiza dziennika – ilość ocen, systematyczność, różnorodność  dyrektor 
Listopad 
Kwiecień 

 

Kontrola , czy nauczyciele opracowali i przedstawili uczniom i 
rodzicom: 

 Wymagania edukacyjne 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć 

 Wymagania na stopnie wyższe  

dyrektor 
Wrzesień 

oraz podczas 
obserwacji zajęć 

Wg harmonogramu 
obserwacji zajęć 

Prawidłowość udzielanej uczniom pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 

kontrola dokumentacji 
zgodność przyznanych form pomocy z zaleceniami w opiniach 
dostosowanie wymagań edukacyjnych 

dyrektor 
Październik 

oraz podczas 
obserwacji zajęć 

Wg harmonogramu 
obserwacji zajęć 

Prawidłowość realizacji  podstawy 
programowej – treści, ilości godzin oraz 
sposoby realizacji zgodnie z zaleceniami do 
podstawy ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci 6letnich 

Analiza dokumentacji 
Obserwacje zajęć 

dyrektor 

Podczas obserwacji 
zajęć. 

 
Klasa1,2, 3 i 6 – 

czerwiec 

Zgodność form realizacji 
podstawy z zaleceniami 
MEN 
szczególnie w grupie 
6latków 

Kontrola spełniania przez dzieci pięcioletnie 
i sześcioletnie rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego 

Analiza dokumentacji w sekretariacie  
Dyrektor 

sekretarka 
wrzesień  

Kontrola bezpieczeństwa na terenie szkoły 
podczas zajęć i przerw 

Przeglądy BHP, obserwacje zajęć i dyżurów nauczycieli podczas 
przerw. 
 

Koordynator ds. 
Bezpieczeństwa 

dyrektor 

wrzesień 
marzec 

podczas obserwacji 
zajęć, obserwacji 

dyżurów. 
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Kontrola spełniania obowiązku szkolnego 

 
 
Dziennik elektroniczny 
Analiza dokumentacji w sekretariacie 
 

Wychowawcy 
Pedagog 
Dyrektor 

sekretarka 

 
Na bieżąco 

 

Monitorowanie realizacji godziny KN Dzienniki , Statystyka, efekty dyrektor 
styczeń 

maj 
 

Kontrola frekwencji na zajęciach 
wyrównawczych i innych wspierających 
rozwój dziecka 

 
dzienniki, statystyki, konsultacje z rodzicami dyrektor listopad,   

Kontrola prawidłowości prowadzonych w 
szkole działań wychowawczych i 
zapobiegawczych  
wśród dzieci zagrożonych uzależnieniami 

analiza dokumentacji pedagoga, wychowawców klas starszych 

dyrektor czerwiec  

 
 
3. ZAKRES WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ  
 
 

A. TEMATYKA SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ  
 

 

Lp Termin Szkolenia, konferencje Tematyka, cele  i  założenia  do  realizacji Odpowiedzialny Uwagi 

1. 
   

8. IX. 2014 
 

Konferencja  dot. Nadzoru 
pedagogicznego w roku  

2014/15 

1. Plan nadzoru 
2. Ustalenie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  

nauczycieli 
3.  

 
Dyrektor 

 
 

2. 

14. X. 2014 konferencja rady  
1 Analiza wyników sprawdzianu, wnioski do dalszej pracy. 
2 analiza OBUT 2014 
3 analiza DUMA 

dyrektor, 
przewodniczący 

zespołów 
 

 
3. 
   

XI. 2014 Konferencja szkoleniowa  Pomiar dydaktyczny. 
 

Dyrektor 
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4. 
   

I  2014 Konferencja szkoleniowa 
 Promowanie działalności szkoły i osiągnięć ucznia. 
Kreowanie wizerunku szkoły na zewnątrz. 

 
Dyrektor 

 

 
5. 
    

III .2014 Szkolenie rady  Ocenianie kształtujące- część II. 
dyrektor 

 
 

 

      
6.  

V 2014 
WDN 

 
ZAJĘCIA OTWARTE  w I klasie wychowawcy kl.I  

 
 

B. OBSERWACJE LEKCJI I INNYCH ZAJĘĆ - ZAŁĄCZNIK 

Obserwacje  lekcji i innych zajęć - ważne elementy: zgodność z podstawą programową, wybranym programem i planem pracy, 

dobór metod do możliwości uczniów z uwzględnieniem kształcenia uczniów niepełnosprawnych, stosowanie metod 

multimedialnych w pracy z uczniami, sposoby motywowania uczniów, aktywność uczniów w procesie zdobywania wiedzy 

i umiejętności, łączenie treści dydaktycznych i wychowawczych, priorytety pracy szkoły, umiejętność autoewaluacji pracy 

nauczyciela.  

 
C. OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

 
 
Lp 

 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 
Data ostatniej oceny pracy 

 
Planowany termin oceny 

 
Uwagi 

1 Holesz Katarzyna 4 V 2010 V  2015  

2 Kubala Iwona 18 III 2010  III  2015  

3 Połednik Barbara 25 V 2010 nie planuje się  zatrudnienie w G 1 

4 Sikora Karolina 3 XI 2009 XI 2014  

 
D. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU NAUCZYCIELI  - BRAK 
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E. GROMADZENIE INFORMACJI O PRACY NAUCZYCIELI 
 

Działanie   Osoba odpowiedzialna Termin Uwagi 

Obserwacje zajęć wg planu (załącznik) dyrektor X-V  

Obserwacja imprez przygotowanych przez nauczycieli 
dyrektor, 

nauczyciele 
cały rok  

Kontrola dokumentacji dyrektor cały rok  

Lustracja gazetek klasowych dyrektor, nauczyciele cały rok  

Sprawozdania i analizy pracy dyrektor, nauczyciele I, VI  

Gromadzenie informacji – karta SAMOOCENY nauczyciele Czerwiec 
Samoocena i dokumentacja 
uzupełniona przez nauczyciela 

Inne formy wspierania nauczycieli: 
 
1. Wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli, przypomnienie kryteriów do nagród 
2. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli 
3. Powołanie zespołów zadaniowych i innych 

 
 
     Plan nadzoru pedagogicznego przedstawiono radzie pedagogicznej dnia  8 września 2014 r. 


