
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

w roku szkolnym 2018/2019 

Podstawa prawna: 

 Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1658). 

 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1611). 

Ponadto uwzględniono: 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 

 Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla województwa na rok szkolny 2018/2019. 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018\2019 

 Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018 r  poz. 996, 

z pózn zm) , ustalam co następujące kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 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 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 

 

1) w zakresie kontroli: 

 

a) w publicznych szkołach podstawowych: 

 „Ocena prawidłowości zapewniania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno -

pedagogicznej” 

2) w zakresie ewaluacji: 

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

W szkołach podstawowych,, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego 

oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - 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 

 

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z 

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

 

2) W zakresie monitorowania 

     -„ Prowadzenie działalności innowacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

     - „ Organizacja kształcenia uczniów w\g indywidualnego programu i toku nauczania 

     - „ Kształcenie uczniów kompetencji kluczowych 



 

 Wnioski, rekomendacje, raport  oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szkolny 2017/2018. 

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 

sposób ich wykorzystania ustalony przez radę pedagogiczną. 

 Wnioski i skargi wniesione do dyrektora w roku szkolnym 2017/2018 przez rodziców i/lub organy 

szkoły. 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

Cel, 

tematyka 

Przedmiot 

ewaluacji zadanie 

Termin 

przeprowadzenia 

ewaluacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

Źródło wiedzy, narzędzia 

Wdrożenie 

nowej 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

ogólnego (kl.I 

II, ) 

Rozpoznanie 

potrzeb 

nauczycieli w 

zakresie realizacji 

nowej podstawy 

programowej – 

opracowanie 

danych zbiorczych 

........................ dyrektor Ankieta dla nauczycieli, 

rozmowy, obserwacje 

Rozpoznanie 

potrzeb szkoły w 

zakresie 

„Warunków i 

sposobu realizacji 

podstawy 

programowej” – 

opracowanie 

danych zbiorczych 

........................ Zespoły 

przedmiotowe 

Ogląd warunków realizacji 

nowej podstawy programowej, 

ankieta dla nauczycieli 

Analiza planów 

dydaktycznych 

nauczycieli (czy 

uwzględniają cele, 

treści zawarte w 

programach 

nauczania oraz 

warunki i sposoby 

realizacji 

podstawy 

programowej) – 

opracowanie 

danych zbiorczych 

........................ Zespół ds. 

ewaluacji 

Plany pracy dydaktycznej, 

zasoby pomocy 

dydaktycznych  wyposażenia 

Dokumentowanie 

realizowanych 

zajęć (czy 

dokumentacja 

potwierdza 

realizację 

programów 

........................ Zespół ds. 

ewaluacji 

Dzienniki lekcyjne i plany 

pracy dydaktycznej - analiza 

porównawcza treści zapisów 



nauczania i 

planów pracy, w 

tym terminy 

realizacji) – 

opracowanie 

danych zbiorczych 

Badanie 

wypełnienia 

„Warunków i 

sposobu realizacji 

podstawy 

programowej” 

........................ Zespół ds. 

ewaluacji. 

Wicedyrektor 

Dzienniki lekcyjne i plany 

pracy dydaktycznej – analiza 

porównawcza treści zapisów, 

rozmowy z nauczycielami 

Badanie osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów – 

opracowanie 

danych zbiorczych 

........................ Zespoły 

przedmiotowe 

Testy kompetencyjne, analiza 

wyników klasyfikacji 

śródrocznej i osiągnięć 

uczniów we 

współzawodnictwie 

przedmiotowym 

Analiza 

wszystkich 

zgromadzonych 

danych, 

opracowanie 

raportu z 

ewaluacji oraz 

wniosków i 

rekomendacji 

........................ Zespół ds. 

ewaluacji 

Dane zbiorcze opracowane 

przez poszczególne osoby i 

zespoły 

 

 

 

 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I STATUTOWEGO 

PRZEZ NAUCZYCIELI 

Lp. Tematyka kontroli Terminy kontroli Uwagi 

1. Prawidłowość i systematyczność 

wypełniania dziennika lekcyjnego 

........................ Dotyczy każdego 

nauczyciela 

2. Prawidłowość realizacji zadań w 

zakresie organizacji kształcenia 

uczniów z specjalnymi potrzebami 

........................ Dla każdego ucznia z 

orzeczeniem 

3. Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów na podstawie opinii 

poradni 

........................ Dla każdego ucznia z 

opinią poradni 

4. Przestrzeganie szkolnych zasad 

współpracy z rodzicami 

........................ Dotyczy wybranych 

nauczycieli wg odrębnego 

wykazu 



5. Realizacja klasowych programów 

wychowawczych 

........................ Dotyczy każdego 

wychowawcy 

 

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI 

Lp. Forma wspomagania Zakres wspomagania 

Tematyka 

Uwagi 

1. Szkolenia, warsztaty Dydaktyka: 

 Ewaluacja programu nauczania 

 Innowacje pedagogiczne – 

pomysł, opracowanie, realizacja, 

ewaluacja 

Wychowanie/opieka: 

 Zagrożenie cyberprzemocą – 

procedury postępowania, 

 Mediacje rówieśnicze – 

wspomaganie w rozwiązywaniu 

konfliktów rówieśniczych 

........................ 

2. Narady Dydaktyka: 

 Wdrażanie i realizacja nowej 

podstawy programowej, w tym 

„Warunków i sposobu realizacji 

podstawy programowej” 

 Nadzór pedagogiczny dyrektora 

szkoły w kontekście reformy 

programowej 

 

Opieka / Wychowanie: 

 Zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa małym dzieciom 

w 8-letniej szkole podstawowej – 

potrzeby małego dziecka, warunki 

pracy szkoły, rola i zadania 

nauczycieli 

........................ 

3. Diagnoza pracy szkoły Dydaktyka / Wychowanie: 

 Diagnoza efektywności pracy 

wychowawczej po wprowadzeniu 

w życie wniosków z nadzoru 

pedagogicznego za miniony rok 

szkolny (wg sposobu 

........................ 



wykorzystania wniosków 

ustalonego przez radę 

pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo oświatowe) 

 

4. Działania rozwojowe Zarządzanie: 

 

 Diagnoza potrzeb szkoły i 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia zawodowego 

 

........................ 

........................ 

 

 

 

OBSERWACJE 

Lp. Tematyka obserwacji Termin Uwagi 

1. Współpraca z rodzicami – 

przestrzeganie szkolnych 

zasad, dokumentowanie 

........................ Dotyczy każdego nauczyciela 

2. Samodzielność edukacyjna 

uczniów oraz kształtowanie 

umiejętności pracy w grupach 

........................ Dotyczy nowozatrudnionych 

nauczycieli 

 

 

 

 

MONITOROWANIE 

Lp. Zakres monitorowania. Tematyka. Termin Uwagi 

1. Dydaktyka: 

 Efektywność zastępstw 

przedmiotowych za nieobecnych 

nauczycieli, 

 Efekty działalności dydaktycznej 

Cały rok Analiza dokumentacji 

zastępstw i dziennika 

lekcyjnego, analiza 

wyników nauczania za I 

półrocze 

2. Zarządzanie: 

 Tworzenie przez nauczycieli banku 

informacji jak stworzyć nowe warunki 

Cały rok  



dla licealistów 

3. Wychowanie: 

 Uwzględnienie w klasowych 

programach wychowawczych 

zagadnienia odpowiedzialnego 

korzystania z mediów społecznych 

Październik Analiza dokumentacji 

wychowawcy, ankieta dla 

uczniów 

…………………………………………………………………………                                             ………

…………………………… 

(data przedstawienia planu radzie pedagogicznej)                                         (podpis dyrektora) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) – 

Opracowała Jolanta Latkowska- Buda 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1658-14576.html
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1658-14576.html

