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1. Podstawa prawna 

art. 35 ust. 4 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

§ 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja  2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013, poz.560). 

 

2. Źródła planowania 

wnioski z poczynionych obserwacji zajęć edukacyjnych 

wnioski z kontroli wewnętrznej 

wnioski z ewaluacji i kontroli zewnętrznej 

wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 

wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów 

wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych 

ocena sytuacji wychowawczej w szkole 

wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej 

wnioski samorządu uczniowskiego 

inne informacje o szkole ważne dla jej rozwoju 

wnioski i postulaty rady rodziców 

 



 
EWALUACJA WEWN ĘTRZNA W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

 
Przedstawione w raporcie wyniki ewaluacji wewnętrznej obejmą analizę następujących obszarów pracy szkoły : 

Plan wewnętrznego badania jakości SP Kociszew w latach 2013 - 2014 
 

Rok szkolny  13-14 Uwagi 
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Obszar I. Koncepcja pracy szkoły 
lub placówki. 

 
  

1. l. Zarządzanie strategiczne. 
 

  

2. 
 

2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 
 

X  

3. 3. Promocja. 
 

  

Obszar II Zarządzanie i 
organizacja 

 
  

4. l. Nauczyciele   

5. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli   

6. 3. Warunki działalności szkoły lub placówki   

7. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.   

8. 5. Kierowanie szkołą lub placówką, obieg informacji X  

Obszar III. Kształcenie    
9. l .Programy nauczania X  

10. 2. Organizacja procesu kształcenia   
11 3. Przebieg procesu kształcenia X  
12. 4. Efekty kształcenia   

Obszar: IV. Wychowanie i opieka    
13. l. Równość szans   

14. 2.Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki X  
15. 3. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki   

16. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i 
opiekuńczej szkoły lub placówki 

  

 
 
 



Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Kociszewie 
w roku szkolnym 2013/2014. 

 
Wymaganie I.2 : Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 
 

Harmonogram 
Wyzwanie Przedmiot Zespół /osoba 

odpowiedzialna/ Termin 
Uwagi 

 Marzec-
kwiecień 2014 

  
  

Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia 
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej 
pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
uczniów, rodziców i nauczycieli.* Sprawny 
i skuteczny nadzór pedagogiczny 
sprawowany przez dyrektora szkoły i 
sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy.* 
Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie 
jakości pracy szkoły 

 

Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  

 

Przedstawienie 
wniosków na 
spotkaniu rady 
pedagogicznej  

 
Kryteria: 

1.      W szkole opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy. 
2.      Organizacja wewnętrznego mierzenia jakości jest zrozumiała dla wszystkich. 
3.      Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki. 
4.      Nauczyciele angażują się w tworzenie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły lub placówki.* 
5.      W toku wewnętrznego mierzenia jakości bada się skuteczność metod kształcenia i wychowania stosowanych w szkole. 
6.      W procesie wewnętrznego mierzenia jakości stale są diagnozowane osiągnięcia edukacyjne uczniów. 
7.      W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. 
8.      W szkole gromadzi się, udostępnia i na bieżąco wykorzystuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości, w tym informacje dotyczące stanu, 

warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.* 
9.      Wyniki wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości są analizowane przez radę pedagogiczną. W wyniku tej analizy są ustalane kierunki 

koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju szkoły; wnioski wynikające z tej analizy oraz kierunki zmian są przedstawiane 
uczniom i rodzicom. 

10.  Raport dyrektora szkoły z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji dla organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę. 

11.  Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia jakości.* 
 



 
 
 
Wymaganie II.5: Kierowanie szkołą lub placówką, obieg informacji 

 

Harmonogram 
Wyzwanie Przedmiot Zespół /osoba 

odpowiedzialna/ Termin 
Uwagi 

 Marzec-
kwiecień 2014 

  
  
  

Kierowanie i administrowanie szkołą, 
sprawność organizacyjna oraz system 
komunikowania się zapewniają efektywne 
zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami 
uczniów, rodziców, pracowników 
i właściwych instytucji zewnętrznych. 
 
 

 

Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  
Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  

Marzec-
kwiecień 2014 

Przedstawienie 
wniosków na 
spotkaniu rady 
pedagogicznej  

 

Kryteria: 

1.      Statut szkoły oraz inne akty wewnętrzne i sposoby prowadzenia postępowań w szkole są zgodne z przepisami prawa (w odniesieniu do szkół 
niepublicznych z przepisami prawa oświatowego). 

2.      Statut szkoły oraz inne dokumenty dotyczące jej działania są dostępne nauczycielom, uczniom i rodzicom. 
3.      Dokumentacja prowadzona w szkole, w tym dokumentacja przebiegu nauczania, jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie 

z przepisami prawa. 
4.      Na bieżąco jest prowadzona ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.* ª 
5.      Prowadzona jest kontrola realizacji obowiązku szkolnego, a w razie potrzeby wdrażane jest postępowanie związane z egzekwowaniem tego 

obowiązku (dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w 
którego obwodzie mieszka uczeń, o spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia). 

6.      Organy szkoły w pełni realizują swoje zadania i kompetencje. 
7.      Decyzje dyrektora są wdrażane szybko i skutecznie.* 
8.      Dyrektor współpracuje z nauczycielami w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły.* 
9.      Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.* 
10.  Szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i uczniami, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności.* 
11.  W szkole istnieje system gromadzenia, badania i przetwarzania danych statystycznych. 
12.  Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły.* 
 
 



Wymaganie III.3: Przebieg procesu kształcenia 
 

Harmonogram 
Wyzwanie Przedmiot Zespół /osoba 

odpowiedzialna/ Termin 
Uwagi 

 Marzec-
kwiecień 2014 

  
  
  

W procesie kształcenia jasno określono cele 
ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody 
pracy z uczniami są właściwie dobrane, 
zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest 
przemyślanym procesem zmierzającym do 
poprawy efektów kształcenia. Szkoła 
tworzy środowisko wspierające uczenie się. 
 
 

 

Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  
Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  

 

Przedstawienie 
wniosków na 
spotkaniu rady 
pedagogicznej  

 
Kryteria:  

1.     Nauczyciele planują pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z przyjętymi na terenie szkoły ustaleniami oraz odpowiednio planują realizację 
treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową. 

2.      Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania. 
3.      Nauczyciele przygotowują się do każdych zajęć edukacyjnych. 
4.     Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów. 
5.      W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane 

z uczeniem się. 
6.      Nauczyciele tworzą przyjazne, ale nie koleżeńskie relacje z uczniami. 
7.      Uczniom mającym trudności w nauce zapewnia się pomoc. 
8.      Wymagania edukacyjne wobec uczniów są precyzyjnie określone i dostosowane do ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. 
9.      Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole lub placówce. 
10.  Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania. 
11.  Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne oraz formy i sposoby oceniania ustalone przez nauczycieli. 
12.  Nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z 

ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi. 
13.  Uczniowie i rodzice są na bieżąco i rzetelnie informowani o osiągnięciach lub niepowodzeniach edukacyjnych. 
14.  System wewnątrzszkolnego oceniania jest okresowo analizowany i oceniany.  
15.  Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany. 

 
 



Wymaganie IV.2 : Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki 
 

Harmonogram 
Wyzwanie Przedmiot Zespół /osoba 

odpowiedzialna/ Termin 
Uwagi 

 Marzec-
kwiecień 2014 

  
  
  

Szkoła realizuje program wychowawczy i 
program profilaktyki uwzględniający 
między innymi: potrzeby wychowawcze 
uczniów, uniwersalne wartości, 
wychowanie patriotyczne i obywatelskie, 
promocję postawy szacunku dla innych 
i samego siebie, samorządność uczniowską, 
formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani 
do wysiłku i pracy nad sobą, a ich 
osiągnięcia są dostrzegane. W procesie 
wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy 
nauczyciele, a działania wychowawcze 
szkoły lub placówki są jednolite i spójne. 
Zintegrowane działania wychowawcze 
i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu 
przez uczniów uniwersalnych wartości. 
 

 

Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  
Koordynator; 
Ilona Grzelak, 
Dorota Telążka, K. 
Rogaczewska  

 

Przedstawienie 
wniosków na 
spotkaniu rady 
pedagogicznej  

 
Kryteria:  
 

1.      Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa. 
2.      Przyjęte przez szkołę  wartości wychowawcze, zawarte w programie wychowawczym, są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane. 
3.      Program wychowawczy szkoły lub placówki jest realizowany we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii. 
5.      Szkoła lub placówka planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne. 
6.      Działania wychowawcze szkoły uwzględniają odpowiednio:  

1)      wychowanie patriotyczne i obywatelskie; 
2)      wychowanie do życia w rodzinie; 
3)      edukację regionalną; 
4)      promowanie zdrowego stylu życia; 
5)      zapobieganie patologiom i uzależnieniom; 
6)      przeciwdziałanie agresji; 



7)      orientację zawodową i planowanie kariery. 
7.      Realizacja programów profilaktyki skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień. 
8.      Nauczyciele udzielają uczniom rozpoczynającym naukę w szkole, stosownie do potrzeb, odpowiedniej opieki i pomocy. 
9.      Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów, zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie. 
10.  Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zgodnie z zasadami i formami przyjętymi w statucie szkoły.  
11.  Nauczyciele - wychowawcy wywiązują się ze swoich obowiązków, określonych w statucie szkoły lub wymaganiach dyrektora wobec jakości 

pracy. 
12.  W szkole są tworzone warunki samorządnego działania uczniów.  
13.  Przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów. 
14.  Uczniowie są motywowani do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą, a ich starania i osiągnięcia są dostrzegane. 
15.  W szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są 

uwzględniane w procesie oceniania zachowania uczniów. 
16.  Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar. 
17.  Szkoła kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację, w szczególności przez sumienne wykonywanie obowiązków. 
18.  Szkoła analizuje wskaźniki obecności uczniów na zajęciach i wykorzystuje niepokojące wyniki do podjęcia stosownych działań. 
19.  Szkoła analizuje na bieżąco trudności wychowawcze i wykorzystuje wyniki analizy do planowania i podejmowania działań wychowawczych. 
20.  Uczniowie uczą się planowania własnej przyszłości. 
21.  W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 



PLAN   KONTROLI  W   RAMACH   NADZORU   PEDAGOGICZN EGO  DYREKTORA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

     
Lp. 

 
Zakres 
 (temat kontroli) 

 
Podmiot  
kontroli 

 
Forma 
 kontroli 

 
Termin 

 
Podstawa  
prawna 

 
Osoba  
kontro- 
luj ąca 

 
Numer  
protokółu 

  
Uwagi o 
realizacji 

 
1. 

Dokumentacja pedagogiczna: 
dziennik lekcyjny 
arkusze ocen 
dziennik zajęć 
pozalekcyjnych 
 
 

 kl. I-III 
 

 
Kompletny przegląd 
wymienionych 
dokumentów 

   
listopad 2013 
 
 
 
 

Rozp. MEN z 
16.07.2009 
Dokumentacja 
przebiegu 
nauczania 
DzU 
Nr116,poz977 

 
dyrektor 

 
 
Nr1 
 

 

2. Kontrola stopnia realizacji 
podstawy programowej 

Kl. IV- j.polski 
 
kl. V – j.angielski 
 
kl.VI – przyroda 
p.K.Sarnik 

Zgodność wpisów 
tematów lekcji z planami 
edukacyjnymi  lub 
planami wynikowymi 

 
Luty 2014 
 
 

Rozp. MEN  z 
23.12.2008 
podstaw program 
DzU Nr4,poz17 

dyrektor  
Nr2 
 
 

 

3. Kontrola realizowania 
dodatkowej godziny zajęć 
pozalekcyjnych oraz sposobu 
jej dokumentowania 
Art.42, ust. 2a KN 

Wszyscy nauczyciele 
Obserwacja zajęć 
 

Kontrola dokumentacji – 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 

Styczeń 2014 
 
 

Ustawa KN z 
21.11.2008 
o zmianie ustawy 
KN 
DzUNr1,poz1 

dyrektor Nr3 
 
 

 

4. Ocena pracy nauczyciela P. J. Malinowski 
P.B.Hańczka 

prowadzone obserwacje 
zajęć, obserwacje imprez 
organizowanych przez 
nauczyciela, 
kontrola i analiza 
dokumentacji, PSO, 
zajęcia pozalekcyjne  

Czerwiec 2014 Ustawa KN z 
21.11.2008 
o zmianie ustawy 
KN 
DzUNr1,poz1 

dyrektor Nr4  

 



5 Kontrola przestrzegania 
przepisów bhp i pomocy 
dydaktycznych  
w świetlicy szkolnej 
 

Nauczyciel 
odpowiedzialny 
P.B.Hańczka  

Przegląd świetlicy 
 
 
 

 
 
 
grudzień 2013 

Rozp. MEN z 
29.08.2009 
Zm. rozp. z dnia 
31.12.2002 
bhp w szkole 
DzU Nr139, 
poz9990 

 
 
dyrektor 

 
 
 
Nr5 
 
 
 

 

6 Kontrola ocenia zachowania 
uczniów  

Wychowawcy klasy  
VI – M.Stepień 

Badanie dokumentów: 
dziennik, karty 
samooceny, teczka 
wychowawcy klasowego 

 
marzec 2014 

Rozp. MEN z 
30.04.2007 
warunki i sposób 
oceniania 
DzU 
Nr83,poz562 

 
dyrektor 

 
Nr6 
 

 

7 Kontrola przestrzegania zasad 
i terminowości zapoznawania 
rodziców/prawnych 
opiekunów z 
przewidywanymi ocenami 
rocznymi uczniów  

Wychowawcy klasy  
  
 

Obserwacja kontrolna 
zebrania z rodzicami 
 

 
maj 2014 

Rozp. MEN z 
30.04.2007 
warunki i sposób 
oceniania 
DzU Nr83, 
poz562 

 
dyrektor 

 
Nr7 

 

8 Kontrola dokumentacji 
wycieczek 

Kontroli podlega 
kierownik wycieczki  

Badanie dokumentacji: 
planu, programu, opieki, 
harmonogramu  
 
 

 
czerwiec 2014 

Rozp. MENiS z 
8.11.2001 
sposób organiz. 
krajoznawstwa i 
turystyki w 
szkołach 
DzU Nr135, 
poz1516 

 
dyrektor 

 
Nr8 
 
 

 

9 Kontrola realizacji zajęć 
wyrównawczych  
socjoterapeutycznych oraz 
dokumentacji ich 
prowadzenia 

Nauczyciel 
prowadzący zajęcia  
M.Kwiatkowska 

Kontrola dziennika zajęć 
rewalidacyjnych ucznia 
obserwacja zajęć 

 
 
październik 
2013 
 

Rozp. MEN 
z18.01.2005 
organizowanie 
kształcenia nie 
pełnosprawnych 
w szkołach 
DzUNr19poz167 

 
dyrektor 

 
 
 
Nr9 
 

 

 
 
 



Tematyka kontroli  doraźnych 
 

1. Jakość sprawowanego dyżuru nauczycieli.  

2. Właściwe wykorzystywanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć). 

3. Systematyczność prowadzenia dokumentacji nauczania (wpisywanie tematów, frekwencji, wydarzeń z życia klasy). 

4. Przestrzeganie Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

5. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej. 

6. Przebieg  szkolnych konkursów, zawodów pod względem ich organizacji, bhp, dowozu. 

 
 
 

FORMY WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W REALIZACJI ZADA Ń  PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA            w 
roku szkolnym 2013/2014 

 
I . Szkolenia i narady 

L.p Forma wspomagania Adresaci Odpowiedzialny Termin Uwagi 

nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycznych 

przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych  

1. Narady zespołów przedmiotowych celem analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych. 
Wypracowanie wniosków lub opracowanie programów naprawczych. 

nauczyciele 
przedmiotów     
przyrod-matemat 

przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

do 17.11. 
2013r. 

 

2. Rada Pedagogiczna : 
Przedstawienie wniosków z analizy wyników zewnętrznych form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności uczniów za rok szk. 2012/2013 
Wskazanie nauczycielom zaleceń do pracy . 

wszyscy 
nauczyciele 

dyrektor szkoły do 17.09. 
2013r. 

 

3. Przeprowadzenie Rad Szkoleniowych nt. 
- nauczyciel wychowawca, działania opiekuńcze w pracy nauczyciela 
- ewaluacja wewnętrzna w szkole wg nowego nadzoru pedagogicznego i jej  
   wykorzystanie przez nauczycieli w doskonaleniu jakości pracy szkoły, 
- komunikacja w szkole-jak zachować porządek w klasie pracując z nią na     

wszyscy 
nauczyciele 

dyrektor szkoły cały rok  



   co dzień,  
- jak rozmawiać z rodzicami uczniów, jak informować o naszych intencach. 

5. Szkolenia wewnętrzne w ramach WDN: 
- poprawa efektów kształcenia przez wdrożenie aktywnych metod nauczania –  
  czy naprawdę wiesz już wszystko o aktywizacji uczniów, 
- zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym w szkole, 
- jak rozumieć opinie i orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno- 
  Pedagogiczne, 
- naucz ucznia jak powinien się uczyć – techniki efektywnego uczenia się. 

wszyscy 
nauczyciele 

dyrektor szkoły 
lider WDN 

cały rok  

 
 
 

TEMATYKA  SPOTKAŃ I  SZKOLEŃ 
RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM -2013/2014 

 

DATA TEMATYKA Odpowiedzialny UWAGI 

Sierpień 

2013 

Organizacja roku szkolnego 2013/ 2014 Dyrektor  

Do 19 

września 

2013 

Plan pracy na rok szkolny  2013/ 2014 Dyrektor  

 

Wrzesień 

2013 

Październik 

2013 

Grudzień 

2013 

 RADY SZKOLENIOWE  

 

Platforma edukacyjna 

Dzienniczek ucznia 

Poczucie bezpieczeństwa w szkole 

Turystyka szkolna 

Regulamin biegów na orientację 

Marek Myroniuk 

Jacek Malinowski 

Zaproszony 

specjalista 

 

  



Marzec 

2014 

Według 

potrzeb 

RADY INFORMACYJNE RP 

Ocena warunków realizowania wychowania przedszkolnego.  

Realizacja podstawy programowej  

Wypełnianie zadań z zakresu BHP w kontekście zapisów 

statutu szkoły  

Monitorowanie zgodności kryteriów oceny z  wf 

obowiązującymi przepisami. 

Dyrektor 

Specjalista BHP 

 

Raz w 

semestrze  

SPOTKANIA Z SU I RR 

 

Dyrektor  

9 stycznia 

2014  

 

RADA KLASYFIKACYJNA po I SEM.  I - VI  

Realizacja programów nauczania  

Zatwierdzenie ocen ze sprawowania  

Klasyfikacja uczniów  

Nagrody i wyróżnienia  

Bezpieczeństwo uczniów podczas ferii 

Organizacja zimowisk w miejscu zamieszkania 

dyrektor, 

nauczyciele 

  

Czerwiec 

2014 

 

RADA KLASYFIKACYJNA I - VI  

Realizacja programów nauczania  

Zatwierdzenie ocen ze sprawowania  

Klasyfikacja i promowanie uczniów  

Nagrody i wyróżnienia  

dyrektor, 

nauczyciele 

 



 
 
 

  

ZEBRANIA   
 
 
 
 
 

Organizacja zakończenia roku  

Podręczniki na rok następny 

Bezpieczeństwo uczniów podczas wakacji  

     

Czerwiec 

2014 

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK 2012/ 2013 

Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.  

Opiniowanie wniosków o nagrody kuratora, burmistrza i 

dyrektora.  

Ocena realizacji planu pracy szkoły  

Sprawozdanie wychowawców z działalności wychowawczej.  

Sprawozdanie z pracy biblioteki i RSU  

Propozycje i wnioski do planu pracy szkoły na rok przyszły.  

Sprawy różne.  

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

nauczyciele 

dyrektor 

  

dyrektor 

  



WYCHOWAWCÓW  Z  RODZICAMI 

DYREKTORA  Z  RODZICAMI  I  RAD Ą  RODZICÓW 

 

 

I.          17.09.2013r. - Wtorek - godz. 16.00   - wstępne uzgodnienia z rodzicami, PZU, RR 
 

II.          19.11.2013r. - Wtorek - godz. 16.00 - oceny, zachowanie, absencja 
                                                                

III.         14.01.2014r. - Wtorek - godz.15.30 - 16.30  - klasyfikacja śródroczna uczniów - zimowiska 
 

IV.        20.03.2014r. – Wtorek - godz. 16.00 - sprawdzian, rekrutacja – klasa I, OP  i  PP 
 

V.         20.05.2014r. -  Wtorek - godz. 16.00 – oceny, zachowanie, absencja 
 

VI.        10.06.2014r. – Wtorek - godz. 16.00 - zebranie rodziców przyszłych klas I-podręczniki 

 

Tematyka obserwacji diagnozujących: 

 

1. Umiejętność pracy w grupach – podział ról, organizacja pracy, prezentowanie wyników - uczniowie klasy III  

2. Skuteczność porozumiewania się z różnych sytuacjach - uczniowie klas II 

3. Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji – uczniowie klas VI 

4. Umiejętność czytania ze zrozumieniem – uczniowie klas II 

5. Inne umiejętności z podstaw programowych poszczególnych przedmiotów wg sytuacji i potrzeb dyrektora szkoły 

 

W obserwacjach oceniających szczególnej uwadze podlegać będą: 

 

1. Relacje uczeń –nauczyciel . 

2. Uzasadnianie ocen bieżących i z prac pisemnych. 

3. Indywidualizacja w nauczaniu. 



4. Wykorzystywanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w procesie edukacyjnym. 

5. Ewaluacja wyników pracy nauczyciela na zajęciach i wykorzystywanie ich w planowaniu pracy. 

6. Systematyczność realizacji podstawy programowej. 

7. Przestrzeganie przepisów bhp w czasie zajęć. 

8. Aspekt wychowawczy na lekcji. 

9. Wykorzystywanie zasad nauczania, a w szczególności stopniowania trudności, korelacji, twórczego myślenia  

 

 
Stałe zespoły nauczycielskie w Szkole Podstawowej w Kociszewie 

 w roku szkolnym 2013/2014 
 

 1. ewaluacji wewnętrznej 
Dyrektor szkoły– p. Marek Myroniuk 
Osoby koordynujące – Koordynator; 
Ilona Grzelak, Dorota Telążka, K. Rogaczewska 
oraz wszyscy nauczyciele szkoły 
 

 2. Pomocy pedagogiczno - psychologicznej 
Osoba koordynująca – p. M.Kedziak i I.Grzelak we współpracy wszystkich  wychowawców klas 
 
 

3. planu zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycielskich 
Osoba koordynująca – p. U.Pawlak 
Członkowie – p. D.Telazka 
 

Zespoły przedmiotowe – organizacyjne: 
 

1. matematyczno-przyrodniczy – osoba koordynująca – p. M.Stępień 
 

2. humanistyczno- historyczny - osoba koordynująca – p. M.Kedziak 
 

3. języków obcych i współpracy szkół za granicą– osoba koordynująca -  p. K.Dróżdż 
 

4. sportowy i organizacji wycieczek szkolnych - osoba koordynująca – p.J.Malinowski 
 

5. artystyczno- plastyczno - muzyczny – osoba koordynująca – p. D.Telazka 
 



6. zainteresowania czytelnictwem – osoba koordynująca                                                                                                            – p. D.Telażka 
 

7. bezpieczeństwa uczniów w szkole, współpracy z rodzicami i pomocy społecznej oraz  sądem, PPP, OPDziR, policją i profilaktyk ą SzPP  - 
osoba koordynująca – p. M.Kędziak 
 

8. dowożeniem uczniów do i ze szkoły zapewnieniem opieki i dożywianiem - osoba koordynująca- M.Myroniuk 
 

9. analizy jakościowej i ilościowej wyników egzaminów gimnazjalnych  - osoba koordynująca - p. M.Myroniuk 
 

10. wprowadzanie zmian i informacji na stronę internetową szkoły- osoba koordynująca – p. M.Myroniuk 
 

11. konkursów przedmiotowych w szkole - osoba koordynująca – p. M.Myroniuk 
 

12. opieką zdrowotną i udzielaniem pomocy przedlekarskiej - osoba koordynująca – p. D.Gąsiorowska 
 

13. współpracą z organem prowadzącym - osoba koordynująca  – p. M.Myroniuk 



HARMONOGRAM  OBSERWACJI  ZAJ ĘĆ  LEKCYJNYCH   DYREKTORA 
wg procedury szkolnego systemu obserwacji zajęć w nadzorze pedagogicznym w roku szkolnym 2013/2014 

HDD - Hospitacja doradczo - doskonaląca   HDO - Hospitacja doradczo – doskonaląca 

Rodzaj hospit. Problematyka 
Osoba hospitowana 

IX X XI XII  I II III IV V VI VII  VIII  

HDD Ad. 4  I.Grzelak 
EW     EW       

HDD Ad. 3 B.Hańczka  Św      Rel     

HDD Ad. 4 M.Kwiatlowska  Ślu       EW    

HDD Ad. 4 J.Malinowski    SK   Wf      

HDD Ad. 2 A.  Kryścińska PP    PP        

HDO Ad. 2 K.Rogaczewska      OP   OP    

HDD Ad.1 D.Telążka Bibl  Hist    Plas      

HDO Ad. 1 M.Kędziak  WDZ  Pol         

HDD Ad. 4 U.Pawlak    EW     ZW    

HDD Ad. 1 M.Maślikowska-Stępień  KP    Prz       

HDD Ad. 1 B. Kryza   Ang     Ang     

HDO Ad. 1 K. Kłysik     Nie        



  
Ustalenie terminu w wybranym dniu przez nauczyciela i uzgodnienie  z dyrektorem  na 3 dni wcześniej – rozmowa przedhospitacyjna. 

 Podanie dokładnej daty: dzień i godzina lekcyjna.  Oddanie arkusza obserwacji, scenariusza zajęć, kart pracy.  

 

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

Podstawa prawna: 

Ustawa o Systemie Oświaty Art. 40.7 .Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

Rozporządzenie § 22.  Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły publicznej przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

Zadanie szczegółowe Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Przedstawienie ogólnych wniosków ze 

sprawowanego nadzoru (UoSO) 

 

14.01.2014 

Dyrektor                  

Przestawienie wyników i wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

 

23.06.2014 

Dyrektor 

 

Na podstawie wspólnie opracowanych zgodnym z 

planem nadzoru działań 

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego zatwierdzono dnia 17.09.2013r na zebraniu RP Nr 381/2013                                      Dyrektor   

Przedstawiono Radzie Rodziców w dniu 17.09.2013r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


