Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2019/2020
1. Podstawowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.
1.1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
(Dz.U.2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
Art. 55 ustawy brzmi:

Art. 55. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu
ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:
1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych
im zajęć;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3)

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
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i opieki.

Powyższy zapis wskazuje, że zadaniem w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego,
zarówno organu prowadzącego jak i dyrektora jest prowadzenie „obserwacji, analizowania i
oceniania” przebiegu procesów zachodzących w szkole lub placówce. Zatem, jedną z
głównych czynności nadzoru staje się: monitorowanie przebiegu wszystkich procesów,
dokonywanie okresowych analiz podejmowanych działań w szkole oraz dokonywanie
ewaluacji końcowej przebiegu i efektów tych procesów.
Dużej wagi nabiera ewaluacja wewnętrzna typu „in-term” (w trakcie) oraz „ex-post” (na
zakończenie).
Obszary nadzoru pedagogicznego wytycza art. 44, w którym wskazano na niezbędne
działania szkół/przedszkoli w celu tworzenia optymalnych warunków do realizacji
statutowych działań.

Art. 44. 1. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków
niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej
rozwoju organizacyjnego.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania szkołą lub placówką.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań, o których mowa w ust. 1, w zakresie:
1) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;
2) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;
3) podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;
4) angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;
5) współpracy ze środowiskiem lokalnym;
6) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;
7) aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;
8) doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
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1. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1658 ze zm. w 2019 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2) zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego;
3) sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób
realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców
i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki;
4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz
w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im
jednostkach organizacyjnych;
5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz,
o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) szkole – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły;
3) placówce – należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3–8 i 10
ustawy, szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, oraz publiczne placówki doskonalenia
nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;
4) ewaluacji – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania
informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki
ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na
zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz
ich efektów w szkole lub placówce;
5) ewaluacji zewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny;
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6) ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez
dyrektora szkoły lub placówki;
7) ewaluacji całościowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną
w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 44 ust. 3 ustawy;
8) ewaluacji problemowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną
w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 44 ust. 3 ustawy;
9) kontroli – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny
lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu
przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
10) wspomaganiu – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie
i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich
pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;
11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce,
obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania
zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki;
12) platformie – należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego,
o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.
§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań
i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.
§ 5. Formami nadzoru pedagogicznego są:
1) ewaluacja;
2) kontrola;
3) wspomaganie;
4) monitorowanie.
§ 22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru
pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia
jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkoły lub placówki;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
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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;
4) monitoruje pracę szkoły lub placówki.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień
uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we
współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub
placówki.
§ 23. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru
pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły
lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem
nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub
placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany
z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub
placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt
3;
4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4.
4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor
szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub
placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące
nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych
zmianach.
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2. Główne kierunki pracy szkoły oraz cele i zadania do realizacji w roku
szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem prorytetów MEN.
2.1. Kierunki realizacji polityki państwa w roku szkolnym 2019/20 oraz obszary nadzoru pedagogicznego w przedszkolach/ szkołach
Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie DKO-WNP.4092.51.2019.DB z dnia 3 lipca 2019
roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020.
Są to:
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-komunikacyjnej
i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

2.2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 i sposoby ich
realizacji:
Proces wychowania i opieki:
Aktualizacja Programu Wychowawczo-profilaktycznego o treści wymagane w
celu obniżenia czynników ryzyka, określonych w diagnozie przeprowadzonej
w czerwcu 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z
cyberprzemocą, używaniem substancji psychoaktywnych, wykluczaniem z
zespołu rówieśniczego oraz nasilających się depresji, samookaleczeń i stanów lękowych - Opracować na podstawie programu wykaz tematów lekcji
wychowawczych stosownie do poziomu edukacyjnego, potrzeb i sytuacji
wychowawczej
Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów - Upowszechnianie i promowanie
idei wolontariatu szkolnego i samorządności szkolnej
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Kształcenie:
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów z trudnościami w nauce oraz
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów o nieadekwatnych osiągnięciach w stosunku do swoich możliwości
- W terminie do 30 września opracować IPET-y dla uczniów posiadających
orzeczenie PPP;
 Opracować Plan doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 z
uwzględnieniem załączników do nowego rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa – do 30 września 2019 r.
 Powszechniej wspomagać proces kształcenia technikami IT oraz wdrażać nowatorskie metody nauczania, z zastosowaniem mnemotechnik;
 Poszerzyć Przedmiotowe systemy oceniania o wszystkie zasady dostosowania
wymagań edukacyjnych uczniom, zgodnie z rozporządzeniem o ocenianiu.

2.3. Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2019/2020
Główne cele pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 zostały określone z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz misji naszej szkoły i statutowych zadań
placówki oświatowej określonych w przepisach prawa oświatowego.
Główne cele w roku szkolnym 2019/2020 to:
A. Aktualizacja wymagań edukacyjnych i rozkładów (planów zajęć) na rok szkolny
2019/2020 ze względu na nieodbyte zajęcia z powodu strajku nauczycieli oraz
z uwzględnieniem stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wskazanych
w podstawie programowej dla poszczególnych klas/oddziałów – uzupełnienie braków
o treści niezrealizowane, a konieczne do wykształcenia umiejętności i nabycia wiadomości zakreślonych w podstawie programowej oraz wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych
B. Opracowanie i wdrożenie Systemu Wewnętrznego Doradztwa Zawodowego. Ewaluacja funkcjonalności i efektywności systemu w klasach programowo najwyższych w
miesiącu czerwcu 2020 r. – zapis do statutu
C. Opracowanie planu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 – termin do 30
września 2019 r. oraz zaplanowanie sposobów realizacji doradztwa zawodowego w
bieżącej pracy nauczycieli na wszystkich edukacjach przedmiotowych.
D. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z zasobów internetowych
w procesie edukacji, samokształcenia, rozwoju i pogłębiania zainteresowań oraz jako
sposobu komunikacji z życiu społecznym. Wspomaganie procesu nauczania
technikami informatyczno-komunikacyjnymi oraz dostosowywanie pracy domowej
uczniów do wspierania się przy jej wykonywaniu tymi technologiami.
E. Zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów w środowisku szkolnym, w tym
czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych
oraz nowych substancji psychoaktywnych.

str. 7

F. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia
procesów edukacyjnych, a w szczególności w zakresie ewaluacji programów nauczania.
G. Dostosowanie organizacji codziennej pracy szkoły (obowiązkowe zajęcia
dydaktyczne, plany lekcji, higiena pracy, zagospodarowanie przestrzeni szkolnej,
organizacja dożywiania, organizacja opieki zdrowotnej i stomatologicznej) do wymogów higieny i bezpieczeństwa oraz przepisów prawa, po konsultacjach z organami
szkoły i po zdiagnozowaniu potrzeb i oczekiwań samych uczniów oraz uwzględnieniu
możliwości organizacyjnych szkoły.
H. Opracowanie Programu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
I.

Podejmowanie skuteczniejszych działań angażujących rodziców w proces pomocy
psychologiczno-pedagogiczny własnemu dziecku.

J. Budowanie otwartego środowiska szkolnego na włączanie edukacyjne uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tak, by zapewniać uczniowi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi możliwość spełniania zadań rozwojowych, funkcjonowania
w większej społeczności i poczucia przynależności do niej przy jednoczesnym
zapewnieniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zabezpieczeniu
koniecznego dla nich wsparcia (technicznego, metodycznego, psychospołecznego,
organizacyjnego) wynikającego z niepełnosprawności.
K. Opracowanie zasad koordynowania pracy nauczycieli w zakresie zadawania prac
domowych.
L. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:
a) pogłębianie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji wycieczek szkolnych
i krajoznawstwa (szkolenia, przygotowanie dla nauczycieli podręcznego zestawu
dokumentów w formie „Teczce wychowawcy”: Regulamin wycieczek, Regulamin
Bezpieczeństwa postępowania w sytuacjach trudno wychowawczych, wzory
pism, kart wycieczek, etc),
b) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,
c) zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności
przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak
i w Internecie,
d) przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.
M. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i WDN-u. Wyposażenie
nauczycieli w wiedzę i umiejętności do:
a) prowadzenia jakościowej i ilościowej analizy i oceny efektywności nauczania,
szczególnie w pierwszych klasach po szkole podstawowej
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b) dokonywania ewaluacji pracy własnej,
c) podejmowania poprawnych reakcji w sytuacjach kryzysowych,
d) stosowania w sytuacjach koniecznych procedury Niebieskiej Karty,
e) stosowania pozytywnej pedagogiki, w tym budowanie u uczniów poczucia
własnej wartości.
N. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia
procesów edukacyjnych.
O. Prowadzenie
bardziej
wnikliwych
obserwacji
ucznia
w
celu
rozpoznawania edukacyjnych potrzeb i możliwości uczniów z uwzględnieniem jego
rozwoju emocjonalno-społecznego, czyli rozwoju cech osobowościowych, które
ułatwiają realizację celów np. wytrwałość, samokontrola, motywacja; wspierają
nawiązywanie zdrowych relacji społecznych np. asertywność, świadomość
społeczna, zdolności interpersonalne oraz wpływają na podejmowanie decyzji np.
panowanie nad emocjami, odpowiedzialność. Opracowanie na podstawie obserwacji
i analiz programu kształtującego rozwój społeczno-emocjonalny uczniów, angażujący
do jego realizacji wszystkie podmioty szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice,
instytucje środowiska lokalnego),
P. Kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez
możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
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Plan nadzoru
pedagogicznego
na rok szkolny 2019/2020

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
K. Wojtyły w Lęborku
W

Podstawa prawna:
1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148);

2.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949);

3.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1481);

4.

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm. w 2019 r.);.

5.

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

6.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19- pismo MEN
z dnia 3 lipca 2019 r. – źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nadzor-pedagogiczny3

7.

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm. w Dz.U.
z 2018 r. poz. 214.);

Plan nadzoru na rok szkolny 2019/2020 przedstawiono
wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 11 IX 2019

Nr protokołu RP ………………………………......
Małgorzata Koss, Edyta Podolak, Joanna Skucha-Steciuk

Spis treści:
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Opracowali: Tomasz Tutak,

A. Wstęp.
1.
2.
3.
4.

Cele nadzoru pedagogicznego.
Źródła informacji do opracowania planu nadzoru pedagogicznego.
Formy nadzoru pedagogicznego.
Obszary
podlegakąjce
szczególnemu
nadzorowi
pedagogicznemu
w bieżącym roku szkolnym.

B. Plan kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej
działalności statutowej szkoły – tematyka, terminy.
C. Plan ewaluacji wewnętrznej – przedmiot, harmonogram.
D. Plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz obszary pracy
podlegające obserwacji.
E. Plan monitorowania przebiegu wybranych procesów zachodzących w szkole.
F. Załączniki do planu nadzoru pedagogicznego:
1. Formy wspomagania nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020:
1) Wykaz planowanych
2019/2020;

badań

diagnostycznych

w

roku

szkolnym

2) Plan posiedzeń rady pedagicznej w poszczególnych okresach szkolnych;
3) Plan doskonalenia nauczycieli w ramach WDN-u oraz plan szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
4) Plan badań edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020;
5) Harmonogram lekcji otwartych i pokazowych.
2. Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZSO nr 2 im. K. Wojtyły W Lęborku.
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A.

Wstęp

1. Cele nadzoru pedagogicznego.
Nadzór pedagogiczny sprawowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola
Wojtyły w Lęborku ma na celu:
1. Ocenę poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce
szkolnej, a w szczególności: zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, obowiązku
dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,
indywidualizacja procesu kształcenia, zasad organizacji i świadczenia pomocy
psychologiczno–pedagogicznej
2. Monitorowanie realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego/
kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich realizacji zgodnie z zaleconymi
warunkami, a także podejmowanie działań w przypadku zagrożenia niezrealizowania.
3. Nadzór nad realizacją statutowych zadań szkoły.
4. Monitorowanie
przebiegu
procesów
zachodzących
w
szkole,
wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego, a w przypadku
prawidłowości ich przebiegu podejmowanie działań naprawczych.

zarówno
naruszeń

5. Wspomaganie pracy nauczycieli w różnorodnych formach po uprzednim
diagnozowaniu potrzeb: organizowanie szkoleń, narad, kierowanie nauczycieli na
zewnętrzne formy doskonalenie, prowadzenie lekcji pokazowych i koleżeńskich,
organizowanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, itp.
6. Diagnozowanie i ocenianie efektywności kształcenia w szkole oraz rozwoju każdego
ucznia.
7. Analizowanie / badanie osiągnięć uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz
planowanie na ich podstawie zmian w organizacji procesu kształcenia.
8. Motywowanie nauczycieli do pracy, do doskonalenia umiejętności zawodowych,
koniecznych w realizacji statutowych zadań szkoły, do wprowadzania innowacji,
stosowania nowoczesnych metod kształcenia skutkujących podniesieniem jakości
pracy i efektywności nauczania.
9. Formułowanie na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego oceny pracy
nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego, w przypadku awansu zawodowego.
10. Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów
edukacyjnych, służących rozwojowi uczniów z wykorzystaniem wniosków z nadzoru
pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, z przeprowadzanych badań i analiz,
oceny efektywności nauczania, wychowania i opieki.
11. Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów bhp, p/poż, Praw Dziecka
i praw ucznia.
12. Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, doskonalenie ich
umiejętności metodycznych i dydaktycznych oraz umiejętności pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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13. Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkoły w celu podejmowania
działań zmierzających do ich polepszania.
14.Zbieranie pełnych informacji o działalności szkoły, dokonywanie badań oczekiwań
i potrzeb uczniów i rodziców celem wprowadzania zmian do lepszej organizacji szkoły,
opracowania lub modyfikacji jej koncepcji pracy.
2. Źródła informacji do opracowania planu nadzoru pedagogicznego:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2018/2019 –
sprawozdanie dyrektora szkoły.
Uchwała Rady Pedagogicznej o sposobach realizacji wyników z nadzoru pedagogicznego z dnia11 IX 2019
Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych – raport OKE i analizy własne;
Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 – 2022 – opracowanie wewnętrzne.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty
w rok szkolny 2018/2019.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
Wyniki kontroli doraźnych Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

3. Formy nadzoru pedagogicznego
I. Podstawowe procedury nadzoru:
1) Ewaluacja – proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat
wartości działań podejmowanych w szkole; wyniki ewaluacji są wykorzystywane
w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów; ewaluacja prowadzona jest
przeprowadzone przez dyrektora szkoły we współpracy z innymi nauczycielami
zatrudnionymi w szkole;
2) Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły.
3) Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w szkole, ukierunkowanych na rozwój
uczniów.
4) Monitorowanie – forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów
obejmująca zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
5) Obserwacja – bezpośredni ogląd działań nauczycieli na zajęciach organizowanych
w szkole; obserwacje mogą być planowane i doraźne.
II. Uzupełniające procedury nadzoru:
1.

Badanie i analizowanie opracowań raportów z egzaminów zewnętrznych, protokołów
kontroli zewnętrznych instytucji, wyników audytów.

2.

Ocenianie pracy nauczycieli i ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za staż.

3.

Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.
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4. Obszary podlegające szczególnemu nadzorowi w bieżącym roku szkolnym
W roku szkolnym 2019/20 szczególnemu nadzorowi podlegać będzie:
1. Realizacja doradztwa zawodowego na zajęciach ujętych w ramowych planach nauczania
oraz w formach sprawowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w bieżącej
edukacji przedmiotowej przez nauczycieli i wychowawcę.
2. Realizacja zadań pedagoga szkolnego oraz psychologa oraz specjalistów zatrudnionych
w szkole/placówce w ramach tygodniowego wymiaru pensum. Kontrola poprawności
dokumentowania zajęć.
3. Adekwatność treści Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego przez
wychowawcę klasy do zdiagnozowanych potrzeb zespołu klasowego realizowanego
w roku szkolnym 2019/2020 oraz sposoby realizacji, atrakcyjność zajęć, efektywność.
4. Realizacja
nowej
podstawy
programowej
z poszczególnych przedmiotów, a w szczególności:

kształcenia

ogólnego

1)

uwzględnianie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstaw programowych
dla poszczególnych przedmiotów w planowaniu pracy nauczyciela i bieżącej pracy;

2)

kontrola planów pracy nauczyciela (rozkładów materiałów) i opracowanych
wymagań edukacyjnych pod względem kompletności umieszczenia w nich
podstawy programowej;

3)

kontrola dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4)

wykorzystywania zasobów szkoły i środowiska w procesie kształcenia;

5)

przeprowadzanie ewaluacji pracy własnej przez nauczyciela na podstawie oceny
osiągnięć uczniów;

6)

prowadzenie ewaluacji programów nauczania, dobranych treści kształcenia
w oparciu o wyniki badań edukacyjnych wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów.

5. Przestrzeganie zasad „Systemu Pomocy ppp w szkole”, a w szczególności:
1)

udzielanie pomocy pp przez nauczycieli w bieżącej pracy z uczniem;

2)

współpraca nauczycieli pracujących w jednym oddziale w zakresie
komunikowania się o postępach ucznia, wypracowania ujednoliconych sposobów
i metod pracy z uczniem, wzajemnej pomocy;

3)

realizacja zaleceń wskazanych w IPET – ach;

4)

indywidualizacja nauczania na zajęciach dydaktycznych;

5)

spełnianie przez wychowawcę klasowego funkcji koordynatora pomocy pp
w klasie.
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6. Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych edukacji dla uczniów
objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w obszarach:
1)
2)
3)
4)

zewnętrznej organizacji procesu nauczania;
warunków prowadzenia procesu edukacyjnego;
dostosowania treści kształcenia;
warunków i kryteriów sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności.

7. Stosowanie przez nauczycieli metod i form oceniania sprzyjających kształceniu
umiejętności kluczowych.
8. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,
analiza i wnioskowanie, modyfikowanie).
9.

Monitorowanie pracy zespołowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)

wspólnego planowania i realizacji procesów edukacyjnych;
wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń;
dokumentowania pracy zespołów;
analizowania jakościowego wyników egzaminów zewnętrznych i wyników
wewnętrznych badań edukacyjnych i formułowania wniosków do dalszej pracy;
realizacja wniosków z analizy badań edukacyjnych uczniów.

11. Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce
szkolnej, a w szczególności: stosowanie kar porządkowych, informowanie rodziców
w wymaganym zakresie, przestrzeganie uzasadniania ocen, zachowanie motywującego
charakteru ocen szkolnych.
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B.

Plan kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej statutowej szkoły

Obszar kontroli:

Tematyka kontroli

Dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
Podstawa
prawna

1. Systematyczność rejestrowania wyjść grup
uczniowskich poza
szkołę

Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bhp (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.)

2. Poprawność opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjnoterapeutycznych

Rozp. MEN z dn. 09. 08.2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)

3. Poprawność, terminowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli

Terminy kontroli

Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty

Rejestr wyjść grupowych

Rozp. MEN z dn. 25.08.2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki przebiegu nauczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm. w 2019 r.)

Raz na 3 miesiące

Do 30 września 2019 r.
i w terminie 30 dni po
otrzymaniu orzeczenia w
trakcie roku szkolnego

Dzienniki zajęć - raz na
kwartał;
Arkusze ocen – do 15.09.19
r. i po zakończeniu zajęć
dydaktycznych
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dokumenty:
a) IPET –y;
osoby:
wychowawcy klas,
koordynator pomocy pp
w szkole – pedagog

wychowawcy klas: dzienniki lekcyjne, arkusze
ocen, dziennik wychowawcy

Forma
kontroli

Osoba
kontrolująca

przegląd
dokumentów

dyrektor
wicedyrektor

badanie dokumentów

dyrektor
wicedyrektor

przegląd
dokumentów

dyrektor
wicedyrektor

Dziennik Pedagoga / Doradcy zawodowego- raz na
kwartał: X. 2019 r,
I. 2020 r.., V. 2020 r.

raz na kwartał X. 2018 r.
I. 2018 r., V. 2019 r.

4.Dokumentowanie
nauczania
indywidualnego

Rozporządzenie MEN
z dn. 25.08.2018 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm. w 2019 r.)

pedagog: dziennik pedagoga
doradca zawodowy,
nauczyciel wspierający,
nauczyciele prowadzący
zajęcia indywidualne i
specjalistyczne: Dzienniki
nauczania indywidualnego,
zajęć specjalistycznych

W ciągu tygodnia od rozpo- dokumenty:
częcia nauczania indywidu- a) Dzienniki Nauczania
alnego oraz na zakończenie
Indywidualnego
nauczania

badanie dokumentów

dyrektor
wicedyrektor

obserwacja bezpośrednia

dyrektor
wicedyrektor

Procesy edukacyjne
Obszar kontroli:

1. Udostępnianie wyników
prac pisemnych uczniowi
i rodzicom

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t j. Dz. U. z 2019 r. poz.1481) - Rozdział 3a

raz na 3 miesiące

2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do
możliwości i potrzeb
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i opiniami

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). Rozdział 3a

Wrzesień 2019
oraz na doraźnych obserwacjach lekcji
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Obserwacje lekcji i spotkań z rodzicami

wszyscy nauczyciele

Obserwacja
zajęć,
Analiza opracowań
wymagań edukacyjnych

dyrektor
wicedyrektor

3.Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej
pracy z uczniem, indywidualizacja nauczania.

Rozp. MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych szkołach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1591)

4.Realizacja zajęć kompensacyjnokorekcyjnych, rewalidacyjnych
i innych
specjalistycznych.

Rozp. MEN z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

5. Przestrzeganie procedury
oceniania
zachowania
uczniów przez wychowawców klas

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t j. Dz. U. z 2019 r. poz.1481) - Rozdział 3a)

6.Realizacja
Programu
Wychowawczoprofilaktycznego
w
klasie

Obszar kontroli

1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie
przerw międzylekcyjnych

Obserwacja zajęć,
W trakcie doraźnych obserwacji zajęć, wg harmonogramu obserwacji

Analiza opracowań
wymagań edukacyjnych

dyrektor
wicedyrektor

Obserwacja zajęć,
raz na kwartał: XI. 2018 r.,
luty 2019 r., maj 2019 r.

nauczyciele prowadzący
zajęcia specjalistyczne

Na dwa tygodnie przed klasyfikacją:
styczeń 2020
czerwiec 2020

listopad 2019
marzec 2020

Statut szkoły,
Program wychowawczo-profilaktyczny

Nauczyciele wskazani do
obserwacji ich zajęć

wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

Analiza dokumentów- Dziennik zajęć specjalistycznych
Obserwacja zajęć
z wychowawcą,
Kontrola Dziennika
Wychowawcy

wicedyrektor

dyrektor

Obserwacja zajęć
z wychowawcą,
Kontrola Dziennika
Wychowawcy

wicedyrektor

Kontrola dyżurów

dyrektor
wicedyrektor

Wychowanie, opieka, bhp
Rozp MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.

na bieżąco
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wszyscy nauczyciele

poz.69 ze zm.)

2. Kontrola organizowanych
wycieczek szkolnych
przygotowanie, realizacja,
zachowanie procedur,
bezpieczeństwo, opieka.

Rozp. MEN z dnia 25 05. 2018 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez
publiczne szkoły, przedszkola i placówki ..
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1055)

3. Przestrzeganie praw
ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
i ogólnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) - wpisać
właściwą podstawę

4. Kontrola programów używanych w pracowniach z
dostępem do internetu,
sposób zabezpieczenia
ich przed nieuprawnionymi stronami.

Statut szkoły

kierownicy wycieczek

Badanie
dokumentów,
obserwacja

W trakcie doraźnych obserwacji zajęć,
Kontrola wystroju holu
szkolnego i sal lekcyjnych

wszyscy nauczyciele

Obserwacja

na bieżąco

Opiekunowie pracowni

Badanie
dostępności

na bieżąco

Uwaga!
W dokumencie „A- Plan kontroli” ujęto tylko planowane kontrole.
Kontroli doraźnej podlegają wszystkie działania statutowe nauczycieli i nie są zapowiadane.
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dyrektor

dyrektor
wicedyrektor

wicedyrektor

C.

Plan ewaluacji wewnętrznej

w roku szkolnym 2019/2020

przedmiot i harmonogram

–

Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej:

1. Problem badawczy: Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli pracujących w szkole
Czas realizacji

Pytania kluczowe/ problemy badane

30.09.2019 r.przeprowadzenie
1. Ilu nauczycieli podnosi swoje kwalifiankiet,
dyskusji,
kacje? W jakim zakresie?
wywiadu
10.10.2019r.raport
2.Jakie są preferowane formy doskonakońcowy
lenia?
3.Jakim i funduszami dysponuje szkoła
na realizację różnych form doskonalenia?

Narzędzia
badawcze

Ankieta skierowana do
nauczycieli

Grupa badawcza

Osoby odpowiedzialne

Nauczyciele Dyrektor
uczący w
Wicedyrektor
szkole

Dyskusja
Wywiad z
nauczycielami

2. Problem badawczy: Niezadowalająca frekwencja uczniów w szkole
Czas realizacji

I semestr

Pytania kluczowe

Narzędzia badawcze

1 .Czy w szkole obecność uczniów jest
sprawdzana systematycznie?

Ankieta dla
uczniów

2.Jakie działania podejmowane są przez
nauczycieli wobec uczniów, którzy maja
niezadowalająca frekwencję?

Ankieta dla
rodziców

3.Czy działania podejmowane przez nauczycieli, pedagoga, dyrektora są spójne

Wywiad z dyrektorem, wy-
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Grupa
badawcza

Osoby odpowiedzialne

Uczniowie Zespół ewalulosowo
acyjny:
wybranych
kl. I.II.III
p. M. Tracewicz
p. M. Jastrzębska-Jank

ze Statutem Szkoły?
4.Czy szkoła współpracuje z rodzicami i w
jaki sposób?
5.Na jakich zajęciach i których godzinach
lekcyjnych jest największa liczba nieobecności i spóźnień?

chowawcami,
nauczycielami
Analiza dokumentacji

p. E. Podolak
p. M. Kaminska
p. B.Złoch

3. Problem badawczy: Ewaluacja wyników matury
Czas realizacji

wrzesieńlistopad;

Pytania kluczowe

1.Jaka jest odsetek zdawalności?
2.Jakie są przyczyny nieraport na radzie powodzeń a jakie sukcepedagogicznej sów uczniów?
3.Co szkoła może przed13.11. 2019r.
sięwziąć, aby zwiększyć
sukces egzaminacyjny?
4.Czy wybieralność
przedmiotów jest zbieżna
z rozszerzeniami programowymi?
5. Jakie są losy absolwentów?
6. Jaka jest ocena stopnia
trudności arkuszy egzaminacyjnych?

Narzędzia badawcze

Grupa badawcza

Osoby odpowiedzialne

Analiza wyników z przedmiotów maturalnych

Zespół ewaluacyjny:

Analiza średnich wyników
z poszczególnych przedmiotów

p. A. Kalicińska

Analiza wybieralności
przedmiotów i śr. wyników

p. A. Łukaszuk

Analiza łatwości zadań dla
szkoły w porównaniu z
danymi OKE
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p. A. Gojtowska

p. I. Wołocznik
p. M. Wożniakowski

4. Problem badawczy: Ocena skuteczności wprowadzonych zmian w organizacji
pracy szkoły
Czas realizacji

październik 2019sierpień 2020

Pytania kluczowe

Narzędzia
badawcze

1.Czy wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkoły są znane uczniom,
rodzicom, nauczycielom?
2.Jakie skutki można zauważyć po
wdrożeniu zmiany?
3.Czy zmiany są zbieżne z oczekiwaniami i celami, jakie przyświecały zmianie?

Grupa badawcza

Osoby odpowiedzialne

Ankiety dla
uczniów

Uczniowie, Zespół ewaluanauczyciele, cyjny:
rodzice
Wywiady z
p. J. Skuchanauczycielami
Steciuk
Analiza wyników rekrutacji

4.Czy nowe działania zyskały akceptację społeczności szkolnej?

ks. D. Briegmann
Karol Magott
A. Łukaszuk
dyrektor i wicedyrektor szkoły

5.Jakich modyfikacji oczekuje społeczność szkolna?

Harmonogram przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej
w roku szkolnym 2019/2020

l.p.

1.

Nr
Termin realizacji
problemu
badawczego
1.
15.09.2019

Zadania do wykonania

Opracowanie pytań kluczowych, zakresu
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2.

15.09.2019

Uwagi

ewaluacji

2.

3.

4.

5.

Zatwierdzenie przez dyrektora planu badań

Opracowanie narzędzi badawczych

Przeprowadzenie badań

Analiza wyników badań

3.
4.

15.09.2019
15.09.2019

1.

09.2019

2.

09.2019

3.
4.
1.

09.2019
09.2019
20.09.2019

2.

30.10.2019

3.

październik 2019

4.

30.10.2019

1.

Do 30.09.2019

2.

Do 8.11.2019

3.

październik 2019

4.

październik 2019

1.

do 30.10.2019

2.

do 8.01 2020

3.
1.

do 12.11.2019
ma j - lipiec 2020
12.11.2019

2.

8.01.2020

3.
4.

12.11.2019
sierpień 2020

1.

13.11.2019

2.

9.01.2019.

3.

13.11.2019

4.

sierpień 2020

4.
6.

7.

Opracowanie raportu i przedstawienie dyrektorowi

Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej

Legenda:
Numery 1 - 4 odpowiadają tematom badań ewaluacyjnych wskazanym w załączniku

D.

Plan obserwacji zajęć

prowadzonych przez nauczycieli oraz
obszary pracy podlegające obserwacji w roku szkolnym 2019/2020

Plan obserwacji kontrolno-oceniających i diagnozujących w roku szkolnym
2019/2020
Obszary podlegające szczególnej obserwacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020
1. Celem obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli jest:
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1) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań
edukacyjnych;
2) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli;
3) wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem;
4) diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych;
5) ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na
podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy
uczniów;
2. Obserwacji mogą podlegać:
1)
2)
3)
4)

obowiązkowe i dodatkowe zajęcia z uczniami;
spotkania z rodzicami;
imprezy szkolne – apele, uroczystości, festyny, itp.;
wycieczki szkolne.

3. Obserwacji w szczególności w roku szkolnym 2019/20 podlegać będzie:
1) Włączanie zagadnień
przedmiotowych;

preorientacji/orientacji/doradztwa

2) Stosowanie technologii komunikacyjno-informatycznej
wykorzystywanie przez uczniów w procesie nauczania;

zawodowego
w

trakcie

do

zajęć

treści
i

jej

3) Przestrzeganie zasad bhp w trakcie lekcji lub zajęć;
4) Sposób zadawania pracy domowej oraz jej różnicowanie, wielkość, czasochłonność
wykonania przez uczniów;
5) Kształcenie umiejętności kluczowych;
6) Informowanie uczniów o celach lekcji;
7) Uzasadnianie ocen bieżących;
8) Pozyskiwanie informacji zwrotnej o osiągnięciu celów zajęć;
9)

Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć;
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E.

Plan

monitorowania

przebiegu

wybranych

procesów

zachodzących w szkole.

Plan monitorowania
przebiegu i skuteczności działań podejmowanych szkole w roku szk. 2019/2020


monitorowanie – zorganizowane i systematyczne obserwowanie zdarzeń szkolnych

Monitorowaniu podlega w szczególności:

1.

Stosowanie zasad oceniania z zachowaniem motywującego charakteru oceny

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Wychowawcy klas

Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych: systematyczność oceniania, poprawianie ocen
przez uczniów, rozkład skali ocen u wybranych uczniów, skale ocen, analiza skarg
i wniosków zarówno uczniów jak i rodziców;

Pedagog szkolny

Analiza zgłaszanych przez uczniów trudności w nauce. Skargi uczniów i rodziców na brak
możliwości poprawy oceny.

2.

Uczęszczanie uczniów na zajęcia

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Wychowawcy klas

Analiza zapisów obecności w dziennikach lekcyjnych, Miesięczne zestawienia obecności.

Pedagog szkolny

Analiza zgłaszanych przez wychowawcę przypadków licznie opuszczonych zajęć.
Zgłaszanie dyrektorowi szkoły faktu opuszczenia więcej niż 50 % zajęć w miesiącu.
Ocena skuteczności podejmowanych działań (poprawy).

Dyrektor szkoły

Wszczynanie postępowania egzekucyjnego
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Realizacja podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych

3.

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Nauczyciele

Rejestrowanie realizacji podstawy programowej z wybranych edukacji przedmiotowych
z uwzględnieniem zalecanych form i sposobów.

Dyrektor/wicedyrektor

Ocena zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania pod kątem kompletności
podstawy programowej.
Analiza planów pracy dydaktycznej nauczyciela.
Obserwacja lekcji.
Analiza pisemnych prac uczniowskich.
Analiza wyników badań edukacyjnych.
Przegląd zapisów tematów lekcji w dziennikach szkolnych.

Systematyczność prowadzenia zaplanowanych badań edukacyjnych

4.
Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Dyrektor szkoły/ wicedy- Analiza przygotowań nauczyciela do przeprowadzenia badania z zakresu pomiaru dydakrektor
tycznego – kartotek testu wraz z dokonaną taksonomią celów;
Analiza opracowanych raportów z badań edukacyjnych: poprawność wnioskowania na
podstawie wyników, sposoby wdrażania wniosków, uzmiennianie planów nauczania.

5.

Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz uchwalonych przez RP sposobów ich realizacji

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Przewodniczący zespo- Wypracowanie szczegółowego planu sposobów realizacji wniosków, które dotyczą połów
szczególne zespoły nauczycielskie.
Przedstawianie po każdym okresie szkolnym sprawozdania z realizacji j/w .
Dyrektor szkoły/ wicedy- Indywidualne rozmowy z nauczycielami o sposobie realizacji wniosków.
rektor
Analiza stopnia realizacji wniosków, rekomendacji i zaleceń – spotkania z przewodniczącymi zespołów (raz w kwartale)
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6.

Realizacja treści doradztwa zawodowego

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Wicedyrektor

Obserwacja zajęć pod kątem korelowania treści doradztwa zawodowego z treściami nauczanej edukacji.
Analiza programów wycieczek szkolnych.
Obserwacja lekcji wychowawczych.

Dyrektor szkoły

Obserwacja zajęć pod kątem korelowania treści doradztwa zawodowego z treściami nauczanej edukacji.
Obserwacja lekcji wychowawczych.

7.

Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Osoby monitorujące

Zakres/ formy

Wychowawcy klas

Rozpoznawanie potrzeb psychoedukacyjnych wychowanków.
Monitorowanie osiągnięć uczniów.
Analiza postępów ucznia w zakresie wyrównywania braków w edukacji.
Obecność uczniów na zajęciach specjalistycznych

Pedagog szkolny

Realizacja zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – terapeutycznym.

Dyrektor szkoły

Obserwacja zajęć obowiązkowych i zajęć zorganizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Ewaluacja efektywności świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznych.
Informowanie rodziców o zebraniach Zespołu Wspierającego.
Poprawność prowadzenia diagnozy środowiskowej.
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F. Załączniki do planu nadzoru pedagogicznego:
1. Formy

wspomagania nauczycieli w roku szkolnym
2019/2020:

1) Plan badań edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020;
2) Plan posiedzeń rady pedagicznej w poszczególnych okresach szkolnych;
3) Plan doskonalenia nauczycieli w ramach WDN-u oraz plan szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
4) Harmonogram lekcji otwartych i pokazowych.

2. Regulamin nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 2 im. K. Wojtyły w
Lęborku

załącznik 1
do planu nadzoru pedagogicznego

F1. Plan doskonalenia nauczycieli

L.p.

Zakres wspomagania

1.

Organizacja szkoleń i narad

Zadania do realizacji

Termin

1. Opracowanie planu posiedzeń
i szkoleń Rady Pedagogicznej.

Odpowiedzialni

dyrektor

Do 15.IX
2. Opracowanie planów posiedzeń
zespołów przedmiotowych.

2.

Wspieranie rozwoju zawodowego oraz pogłębianie
umiejętności realizacji podstawowych obowiązków
pracowniczych.

1. Opracowanie planu doskonalenia
nauczycieli.

2. Zapoznanie nauczycieli z nowymi
regulacjami prawa oświatowego
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Przewodniczący zespołów

Do 15.IX

Dyrektor

11 IX
dyrektor

3.

3. Nawiązanie ścisłej współpracy z
poradnią pp w celu zapewnienia
obecności specjalistów przy opracowywaniu IPET-ów. zapewniającej
obecność specjalistów z poradni
oraz przy diagnozowaniu trudnych
przypadków wychowawczych

Dyrektor,
pedagog

8.

4. Przydział nauczycielom stażystom i
kontraktowym opiekunów stażu

9.

5.Monitorowanie realizacji planów rozwoju zawodowego w okresie stażu.

3.

Obserwacja zajęć

1. Opracowanie planu i harmonogramu
przeprowadzania planowanych obserwacji.

2 Opracowanie terminarza przeprowadzania lekcji otwartych i pokazowych.
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dyrektor

15.IX

Przewodniczący zespołów

załącznik 2
do planu nadzoru pedagogicznego

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2019/2020
Termin

Tematyka /cel

Odpowiedzialny

29.08.2019

Posiedzenie inaugurujące nowy rok szkolny:
 przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,
 przydział wychowawstw,
 zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,
 przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,
 przedstawienie informacji z narady w kuratorium,
 przydział sal lekcyjnych do opieki.

dyrektor

11.09.2018

Rada pedagogiczna:
 przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
 przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,

dyrektor

13.11.2019

Rada szkoleniowa – e-tweaning w pracy nauczyciela

9.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna
 klasyfikacja roczna uczniów,

11.03.2020

Rada szkoleniowa – procedury egzaminów maturalnych

22.04.2020

Rada klasyfikacyjna dla klas III
 klasyfikacja roczna uczniów,

wicedyrektor

17.06.2020

Rada klasyfikacyjna dla klas I-II
 klasyfikacja roczna uczniów,

Dyrektor i wicedyrektor

29.08.2020

wicedyrektor

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020,
 przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
 wnioski i zalecenia do pracy w kolejnym roku szkolnym.
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Dyrektor, wicedyrektor

dyrektor

załącznik 3
do planu nadzoru pedagogicznego

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2019/2020
L.p.

Tematy szkoleń Rady Pedagogicznej

Osoba odpowiedzialna za organizację

Termin

1.

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2019 r.

e-szkolenie

IX 2019

XI 2019
2.

e-tweaning w pracy nauczyciela

Kolejne szkolenia zaplanowane zostaną w dalszej części roku szkolnego z uwzględnieniem
potrzeb Szkoły.

Załącznik 4
do planu nadzoru pedagogicznego

Plan badań edukacyjnych
w roku szkolnym 2019/2020
Zakres

Diagnoza uczniów
„na wejściu”

Prowadzący
badania

Termin

do 15 września 2019

Badanie osiągnięć
edukacyjnych uczniów:
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Metody
i techniki

Narzędzia
badawcze

Pomiar dydaktyczny

Testy sprawdzające

Sposób dokumentowania
Raport z poszczególnych
badań wraz ze
wskazaniem najsłabiej i najlepiej
opanowanych
umiejętności

1) opanowania wybranych umiejętności przedmiotowych,
wynikających z
podstawy programowej,

Obserwacje,
Projekty edukacyjne

2) kluczowych;


czytanie ze zrozumieniem,



umiejętność pracy
w grupie,

Obserwacje,
Pomiar dydaktyczny

3) rozwoju umiejętności w cyklu kształcenia – badania
przekrojowe:


modelowanie matematyczne,



korzystanie z różnych źródeł informacji,



wykorzystywanie i
tworzenie informacji

4) Analizy porównawcze wyników egzaminu zewnętrznego
z ocenianiem szkolnym
5) Egzaminy próbne,
6) Sprawdziany zewnętrzne prowadzone prze instytucje zewnętrzne,
7) Sprawdziany „ dyrektorskie”, wynikające z wniosków
bieżącego nadzoru
pedagogicznego.

W miarę
potrzeb

Uwaga!
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1. Plan badań edukacyjnych zostanie uzupełniony po przedstawieniu harmonogramu i zakresu badań przez przewodniczących zespołów przedmiotowych
oraz uzyskaniu informacji o terminach egzaminów/ sprawdzianów próbnych
przez OKE.
2. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sytuacjach
wynikłych z nadzoru pedagogicznego (skargi, liczne nieobecności nauczyciela na
zajęciach, przy ewentualnych zmianach uczącego nauczyciela).
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załącznik 5
do planu nadzoru pedagogicznego

Regulamin
nadzoru pedagogicznego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola
Wojtyły w Lęborku

Podstawa prawna:

1)
2)
3)
4)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm. w 2019 r.);
Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze
zm.).

Spis treści:
Rozdział 1. Postanowienie ogólne
Rozdział 2. Cele i formy nadzoru pedagogicznego
Rozdział 3. Szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego
Rozdział 4. Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego
Rozdział 5. Obowiązki nauczyciela w trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego
Rozdział 6. Postanowienia końcowe

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr …
Dyrektora ZSO nr 2 im. K. Wojtyły w Lęborku
Przedstawiony na Radzie Pedagogicznej
w dniu 11 IX 2011 roku. (Nr protokołu RP -
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)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku określa szczegółowe warunki i tryb sprawowania nadzoru oraz jego
formy.
2. Nadzór pedagogiczny w szkole w stosunku do zatrudnionych nauczycieli sprawuje
dyrektor szkoły oraz wicedyrektor.
3. Nadzór pedagogiczny jest planowanym działaniem, służącym dokonywaniu analizy
i oceny jakości działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej oraz statutowej szkoły
i nauczycieli.
4. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu oceny jakości działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i statutowej szkoły i nauczycieli oraz w celu planowania działań
służących podniesieniu jakości kształcenia i doskonaleniu systemu zapewniania jakości pracy,
ukierunkowanych na rozwój uczniów.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły
w Lęborku
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
Karola Wojtyły w Lęborku
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika szkoły zatrudnionego na stanowisku
pedagogicznym;
4) ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania
i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych w szkole; wyniki
ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów; ewaluacja
prowadzona jest przeprowadzone przez dyrektora szkoły we współpracy z innymi
nauczycielami zatrudnionymi w szkole;
5) kontroli – należy przez to rozumieć działania osób upoważnionych do sprawowania
nadzoru pedagogicznego w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkoły;
6) wspomaganiu – należy przez to rozumieć działania osób sprawujących nadzór pedagogiczny
w szkole mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie
i doskonaleniu pracy, ukierunkowanej na rozwój uczniów;
7) monitorowaniu – należy przez to rozumieć systematyczne działania prowadzone w szkole
obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
8) ocenianiu – należy przez to rozumieć czynności polegające na porównaniu stwierdzonego
stanu, faktów, zdarzeń, efektów z przyjętymi standardami jakości, przepisami prawa,
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wymaganiami MEN, oczekiwaniami; ocenianie dotyczy także oceny pracy nauczycieli, zgodnie z przepisami prawa;
9) obserwacji – należy przez to rozumieć bezpośredni ogląd działań nauczycieli na zajęciach
organizowanych w szkole; obserwacje mogą być planowane i doraźne.
§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania
oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności szkoły;
3) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;

4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
Rozdział 2
Cele i formy nadzoru pedagogicznego
§ 4. 1. Celem nadzoru pedagogicznego w szkole jest:
1)

ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)

zaplanowanie i realizacja działań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły,
a zwłaszcza poziomu kształcenia;

3)

kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności szkoły;

4)

wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

5)

dokonywanie analiz i oceny efektów działalności szkoły i nauczycieli;

6)

dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkoły w celu podjęcia działań
zmierzających do ich poprawy;

7)

dostarczenie pełnych informacji do planowania rozwoju szkoły i koncepcji jej pracy;

8)

poprawa sprawności systemu zarządzania jakością;

9)

motywowanie nauczycieli do realizacji nowoczesnych i innowacyjnych programów
edukacyjnych.
§ 5. 1. Formami nadzoru pedagogicznego w Zespole… są:

1)
2)
3)
4)

ewaluacja;
kontrola;
monitorowanie;
wspomaganie, w tym obserwacje zajęć.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego
§ 6. Zasady prowadzenia wewnętrznej ewaluacji.
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1. Ewaluację wewnętrzną organizuje dyrektor szkoły. Obszary ewaluacji określa dyrektor
szkoły w konsultacji z przewodniczącymi zespołów powołanych w szkole, uwzględniając
w szczególności wyniki i wnioski z poprzedniego roku szkolnego, a także zaobserwowane
problemy w szkole.
2. Wyniki ewaluacji wykorzystuje się do doskonalenia jakości pracy szkoły poprzez
tworzenie programów naprawczych, modyfikowanie koncepcji pracy szkoły, wprowadzanie
zmian w organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych, wzmocnienie kontroli,
wprowadzania zmian do obowiązujących procedur i rozszerzanie systemu zapewniania jakości.
3. Ewaluacja prowadzona jest we współpracy z nauczycielami, tj. przez powołane przez
dyrektora zespoły zadaniowe, zgodnie z planem ewaluacji, zawierającym:
1) wskazanie obiektu ewaluacji;
2) określenie wskaźników określających poziom osiągania standardu jakości w określonym
obszarze pracy;
3) wykaz pytań kluczowych, na które badanie daje odpowiedzi;
4) metodę, technikę oraz użyte narzędzia badawcze;
5) wskazanie grupy badawczej;
6) określenie terminu przeprowadzanych badań;
7) określenie terminu i rodzaju sporządzenia raportu z badań.
4. Badania w zakresie ewaluacji mogą być przeprowadzone przez wyznaczony zespół, po
zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły narzędzi badawczych.
5. Przewodniczący zespołu ewaluacyjnego przedstawia dyrektorowi szkoły projekt raportu
z badań w terminie określonym w harmonogramie ewaluacji. Treść zatwierdzonego raportu
przewodniczący prezentuje na najbliższej radzie pedagogicznej. Raport musi zawierać oprócz
analizy ilościowej, analizę jakościową oraz wnioski i rekomendacje do dalszej pracy nauczycieli
lub działań, które są konieczne do wprowadzenia zmian w przebiegu lub organizacji procesów
zachodzących w szkole.
§ 7. Zasady prowadzenia kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego.
1.

Kontrole wykonywane w ramach nadzoru pedagogicznego są planowane i doraźne.

2.

Kontrola ma na celu zapewnienie:

1) prawidłowości realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego, a w szczególności
realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego/kształcenia ogólnego
i zawodowego;
2) rzetelnego wypełniania obowiązków przez pracowników pedagogicznych, w tym
dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,
indywidualizacji nauczania, świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej
pracy z uczniem;
3) przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników dydaktycznych szkoły;
4) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie
z przyjętym projektem organizacji szkoły, kierunkami pracy dydaktyczno-wychowawczej
i Statutem Szkoły;
5) prawidłowej organizacji i realizacji pozalekcyjnych;
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6) rzetelnego wypełniania obowiązków przez nauczycieli dyżurujących na korytarzach
szkolonych i w innych pomieszczeniach szkolnych;
7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
poszczególnych przedmiotów;

przez

wychowawców

klas

i

nauczycieli

8) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej i zarządzeń dyrektora;
9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez uczniów i pracowników szkoły;
10) bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw, zorganizowanych wyjść poza
budynek oraz wycieczek szkolnych;
11) badanie zgodności każdego
wewnętrznymi procedurami;

postępowania

z

obowiązującymi

aktami

prawnymi

12) poprawności stosowania prawa oświatowego w praktyce i przestrzegania zapisów statutu
szkolnego, w szczególności wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
13) przestrzeganie praw ucznia, Konwencji Praw Dziecka;
14) realizowanie zadań zleconych przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący;
15) doskonalenie jakości pracy kadry pedagogicznej.
3. Kontroli podlegają następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dzienniki lekcyjne oraz inna dokumentacja pedagogiczna prowadzona w szkole;
plany pracy wychowawczej;
wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli;
prace pisemne uczniów;
księgi protokołów zespołów nauczycielskich;
dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
plany wycieczek;

4. Dyrektor szkoły sporządza z kontroli doraźnej sprawozdanie, zaś z planowanych
kontroli protokół kontroli. O wynikach kontroli nauczyciel jest zawiadamiany przez osobę
kontrolującą. Uwagi pokontrolne zawarte w protokołach kontroli nauczyciel kwituje
własnoręcznym podpisem.
5. Nauczyciel ma prawo do wnoszenia na piśmie uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli
w terminie 7 dni od daty zapoznania się z nimi.
6. Nauczyciel ma prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczącego przyczyny tej odmowy. Odmowa
podpisania protokołu przez nauczyciela nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez
kontrolującego.
7. O wynikach z kontroli doraźnych dyrektor szkoły zawiadamia ustnie nauczyciela. Podpis
nauczyciela nie jest wymagany. W przypadku, gdy nastąpi konieczność wyciągnięcia
konsekwencji służbowych dyrektor szkoły sporządza protokół kontroli.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia kontrolującemu, we właściwym
terminie wszystkich dokumentów żądanych przez kontrolującego.
9. Nieprzedstawienie do kontroli wymaganych dokumentów skutkuje wyciągnięciem
konsekwencji służbowych.
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§ 8. Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego.
1. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań realizowane jest przez:
1)
2)
3)
4)
5)

organizowanie szkoleń i narad;
motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
opracowanie planu Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
organizację wewnętrznych form doskonalenia – szkolenia, prelekcje;
obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wskazywanie wniosków wynikających
z obserwacji;
6) uczestnictwo nauczycieli w zajęciach otwartych i pokazowych;
7) zapewnienie materiałów do samokształcenia;
2. Obserwacje zajęć prowadzonych w szkole są doraźne i planowane. Planowane
obserwacje dotyczą obserwacji diagnozujących i doradczych.
3. Obserwacji podlegają zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, pozalekcyjne,
uroczystości szkolne, imprezy, wywiadówki.
4. W przypadku obserwacji kontrolno-oceniającej lub doradczej dopuszcza się, na wniosek
nauczyciela lub dyrektora, zapraszanie obserwatorów. Obserwatorem może być doradca
metodyczny, nauczyciel dyplomowany lub mianowany, nauczający tego samego bądź
pokrewnego przedmiotu.
5. Dyrektor szkoły gromadzi informacje o obserwowanych zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli w formie arkuszy obserwacji. Arkusze obserwacji dyrektor gromadzi w teczkach,
w których dyrektor gromadzi wszelkie informacje o pracy nauczyciela celem dokonania oceny
pracy. Na podstawie wyników obserwacji, dyrektor szkoły wydaje zalecenia do dalszej pracy
nauczyciela. Nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z zaleceniami.
6. Dokumentację z obserwacji zajęć dyrektor szkoły przechowuje do kolejnej oceny
nauczyciela lub oceny dorobku zawodowego za staż na stopień awansu zawodowego.
Dokumentacja prowadzona z obserwacji nie podlega archiwizowaniu na zasadach przepisów
o prowadzeniu archiwum zakładowego.
7. Uczestnictwo nauczycieli w planowanych formach wspomagania jest obowiązkowe.
Rozdział 4
Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego
§ 9. 1 Zadaniami dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego są:


opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady
Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku, którego plan dotyczy;



organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności
i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
poprzez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku



odniesieniu
do
doskonaleniu tych działań;

założonych

str. 39

celów,

służącej



obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;



kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich
pracowników pedagogicznych;



zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej
we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie);



analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości
rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej;



przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
o działalności szkoły (art. 40 ustawy o systemie oświaty);



wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich
do podejmowania innowacji pedagogicznych;



wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie
szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych komisji
przedmiotowych, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne;



badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły w zakresie określonym w art. 55 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. systemie oświaty;



monitorowanie procesów zachodzących w szkole;



planowanie i prowadzenie działań rozwojowych placówki i nauczycieli.

jakości

pracy

szkoły

Rozdział 5
Obowiązki nauczycieli w trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego
§ 10. Nauczyciel w procesie nadzoru pedagogicznego jest zobowiązany do:
1) przedkładania w terminie wymaganych do przeprowadzenia kontroli lub monitorowania
opracowań, sprawozdań, oświadczeń, wyjaśnień, gromadzonych prac klasowych uczniów,
dokumentacji pedagogicznej i innych żądanych dokumentów;
2) realizowania wszelkich zaleceń i rekomendacji wynikających z wniosków z nadzoru
pedagogicznego.
§ 11. 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za treść składanych oświadczeń.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 12. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego
ustalenia.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące i Kp.
……………………………
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Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr … z dnia
Dyrektora ZSO nr 2 im. K. Wojtyły w Lęborku
Obowiązuje od 11 IX 2019
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