
Plan nadzoru 
pedagogicznego

Obowiązuje w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
w roku szkolnym 2011/2012

  AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty- art.33 ust.1 i 2, art. 34, art. 35 ust. 4 ze zmianami
2.  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 o nadzorze pedagogicznym ( Dz. U . Nr 168, poz. 1324) 

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej 31 sierpnia 2011 r.
Przedstawiono Radzie Rodziców 30 sierpnia 2011 r.
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SPIS  TREŚCI

1. Źródła planowania nadzoru pedagogicznego.
2. Cele nadzoru pedagogicznego.
3. Formy nadzoru.
4. Założenia hospitacji planowanej i doraźnej
5. Hospitacja diagnozująca
6. Plan hospitacji:

a) plan hospitacji – dyrektor Mieczysław Michalski,
 b) plan hospitacji – wicedyrektor Wanda Łaz,

c) plan hospitacji – wicedyrektor Władysław Woźniakiewicz.
7. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły:

a) obszary ewaluacji,  
b) cele, narzędzia i metody badawcze, kryteria sukcesu,
c) harmonogram działań. 

 8. Tematyka i terminy kontroli.
 9.  Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań:

a) cele,
b) terminarz i tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych,
c) plan doskonalenia nauczycieli,
d) monitorowanie szkoleń nauczycieli.  

10. Monitorowanie działań nauczycieli wynikających z realizacji zadań zawartych w planie pracy 
               szkoły na rok szk. 2011/12. 

11. Wykaz nauczycieli podlegających ocenie.
12. Wykaz nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
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1. Źródła planowania nadzoru pedagogicznego:

a) zewnętrzne:
• kierunki polityki oświatowej ustalone przez MEN,
• wnioski z nadzoru KO,
• wnioski z ewaluacji zewnętrznej,

     b) wewnętrzne:
• wnioski z nadzoru dyrektora szkoły.

2. Cele nadzoru pedagogicznego:

a)  określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań 1.2 w obszarze 1 oraz 3.4  w obszarze 3 ustalonych przez Ministra Edukacji,
b)  monitorowanie działań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły,
c)  gromadzenie informacji na temat działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
d)  kontrola przestrzegania przepisów prawa,
e)  wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
     statutowej,
f) motywowanie nauczycieli do realizacji nowoczesnych i innowacyjnych programów edukacyjnych.
 

3. Formy nadzoru:

a) hospitacja planowa i doraźna zajęć edukacyjnych,
b) hospitacja diagnozująca zajęć edukacyjnych,
c) ewaluacja,
d) kontrola,
e) wspomaganie,
f) monitoring,
g) analiza dokumentacji,
h) ocena pracy nauczycieli.
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4. Założenia hospitacji:

a) obserwacja pracy uczniów na lekcji, ich nawyków, zachowań, stosunku do pracy i nauczyciela,  
                                  umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i wykorzystania zdobytej wiedzy,

b) indywidualizacja procesu nauczania (uczeń zdolny, słaby),
c) częstotliwość wystawiania ocen cząstkowych, stosowanie różnych form kontroli wiedzy uczniów,
d) trafność doboru środków dydaktycznych.
e) obserwacja pracy nauczyciela i jej efektów,
f) przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy z uczniem.

                5. Hospitacja diagnozująca:

* lekcje z matematyki – praca z uczniem słabym.

       6. Plan hospitacji:

a) plan hospitacji – Mieczysław Michalski - dyrektor,
 b) plan hospitacji – Wanda Łaz - wicedyrektor, 

c) plan hospitacji – Władysław Woźniakiewicz - wicedyrektor.
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HOSPITACJE

Mieczysław Michalski - Dyrektor

Lp. Nazwisko Imię Przedmiot Zajęcia dodatkowe Data Klasa

1. Barańska – Zimna Elżbieta WF
2. Cidyło Krystyna Chemia, WOS
3. Dymek Anna Matematyka
4. Karolonek Małgorzata Język niemiecki
5. Lubańska Natalia Język niemiecki
6. Okapiec Mirosław Informatyka, TI
7. ks. Olszówka Piotr Religia
8. Paczyńska Ewa Wych. do życia w rodzinie,

Pedagog szkolny
9. Sąsiadowski Wojciech Język polski
10. Siczek Tomasz WF
11. Sornat Cecylia Geografia 
12. Zarzycka Urszula Język niemiecki
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HOSPITACJE

Wanda Łaz - wicedyrektor

Lp. Nazwisko Imię Przedmiot Zajęcia dodatkowe Data Klasa

1. Aleksiuk Renata Religia
2. Białek Monika WOK, język polski
3. Gaździcka Anna Język angielski
4. Łukaszewska Anna Język polski
5. Majewska Małgorzata Język angielski
6. Opalińska Zyta Język polski, 

Język angielski
7. Osowski Stanisław Geografia 
8. Sienkiewicz Monika Język angielski
9. Skrzypczyk Zbigniew Matematyka
10. Warenczuk Anna Język angielski
11. Wojciechowska Joanna Język angielski
12. Zatyka Iwona WF
13. Zarzycka-Zasiadły Małgorzata Biologia
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HOSPITACJE

Władysław Woźniakiewicz - wicedyrektor

Lp. Nazwisko Imię Przedmiot Zajęcia dodatkowe Data Klasa

1. Adamska Joanna Biologia  
2. Drzał Dariusz Historia, WOS
3. Kuczwara Jadwiga Chemia
4. Matusiak Jadwiga Edukacja czytelnicza
5. Nieradko Arkadiusz W – f 
6. Okapiec Joanna Edukacja czytelnicza,

Język polski
7. Paluchowska Dorota Język rosyjski, PO
8. Patrzek Anna Język rosyjski
9. Partyka Henryk Fizyka
10. Rębisz Dorota Matematyka
11. Rzepka Donata Język niemiecki
12. Tomasik Marta PP,  Matematyka
13. Wdowiak Waldemar TI, Informatyka 
14. Węgiel Agnieszka Historia
15. Węglewska Bogusława Język angielski
16. Wyderkowska Joanna Biologia 
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7. Ewaluacja wybranych
    obszarów pracy szkoły

1. Obszary ewaluacji:

(1)  EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ l OPIEKUŃCZEJ ORAZ
       INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową
       państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

(3) FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Szkoła lub 
placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.  Szkoła lub placówka współpracuje 
ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje 
warunki, w których działa. 

2. Wymagania:

 1.2. Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości.
 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.
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3. Cele, kryteria sukcesu, narzędzia i metody badawcze. 
 a) cele:

*  badanie aktualnego stanu wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy,
*  badanie potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli,
*  badanie przyrostu wiedzy i umiejętności u uczniów,
*  uzyskanie informacji o stopniu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego,
*  uzyskanie informacji o zainteresowaniach uczniów ( udział w olimpiadach i konkursach, kołach   
    przedmiotowych),
*  badanie stopnia wykorzystania zdobytych wiadomości ( olimpiady, konkursy, egzamin maturalny ),
*  badanie stopnia spełnienia wymagania „Rodzice są partnerami  szkoły”,

b) kryteria sukcesu:

*  wiedza i umiejętności uczniów umożliwiają promocję do następnej klasy,
*  udział w konkursach i olimpiadach ,
*  liczba uczniów pozytywnie zdających egzamin maturalny,
*  liczba absolwentów przyjętych na wyższe uczelnie ,
*  rodzice utrzymują systematyczny kontakt ze szkołą, 

        c) narzędzia i metody kontroli:

*  sprawdziany i prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów,
*  wewnętrzne i zewnętrzne badanie wyników nauczania,
*  lista laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych,
*  wyniki egzaminu maturalnego,
*  arkusze hospitacji ( także diagnozującej),
*  arkusze sprawozdawcze wychowawców,
*  ankieta dla rodziców, będąca źródłem ich opinii o szkole,
*  metody statystyczne.
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HARMONOGRAM EWALUACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW I SŁUCHACZY
Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT GRUPA BADANA METODA TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI

Język polski - wszystkie klasy
  pierwsze
- wszystkie klasy
  drugie

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Zyta Opalińska analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Język obcy - pierwsza - język 
  kontynuowany    
- druga - język
  kontynuowany    

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Dorota Paluchowska analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Matematyka - wszystkie klasy
  pierwsze
- wszystkie klasy
  drugie

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Anna Dymek analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Historia - pierwsza B

- druga B

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Dariusz Drzał analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Chemia - pierwsza  C

- druga C

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Biologia - pierwsza C i E

- druga C i E

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Fizyka - pierwsza A

- druga A

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Anna Dymek analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Geografia - pierwsza E i F

- druga E i F

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2010

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Przedmioty 
maturalne

- klasy maturalne - próbny egzamin  maturalny wg terminarza przewodniczący zespołów analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej,
dotyczy również LU dd
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BADANIE STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGANIA „RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY”

Zadania Przedmiot badania Spodziewane efekty Realizator Ewaluacja Terminarz 

1. Wspieranie 
rodziców w 
wychowaniu ich 
dzieci.

 - kontakty wychowawcy z
   rodzicami (zebrania,
   spotkania indywidualne),
 - spotkania z pedagogiem,
 - realizacja zadań zawartych
   w programie wychowawczym
   szkoły,
   

- systematyczne informowanie rodziców
   o postępach dziecka w nauce,   
- systematyczne informowanie rodziców
   o zachowaniu ucznia,
- systematyczny kontakt pedagoga
   szkolnego z rodzicami ucznia, mającego
   problemy w szkole,
- realizowane są zadania zawarte 
  w programie wychowawczym szkoły ze
  szczególnym uwzględnieniem pkt. 17, 
- nauczyciele, pedagog i rodzice wspólnie
  rozwiązują problemy dotyczące ich  
 dzieci.
  

wychowawcy 

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele,
wychowawcy

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny

- analiza dokumentacji 
  przebiegu nauczania, 
- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy,
- sprawozdania pedagoga,
- sprawozdania nauczycieli
  z realizacji powierzonych
  zadań.

2. Pozyskiwanie i 
wykorzystywanie 
opinii rodziców na 
temat szkoły.

- frekwencja rodziców na
  zebraniach i indywidualnych
  spotkaniach,
- aktywność rodziców na
  zebraniach w sprawach 
  działalności szkoły

- rodzice systematycznie biorą udział
  w spotkaniach z  wychowawcą
  i nauczycielami, 
- rodzice opiniują działanie szkoły i mają
  świadomość wpływu ich opinii na jej
  działanie, 

nauczyciele, 
wychowawcy,
pedagog szkolny

- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy,
- ankieta dla rodziców,
  będąca źródłem ich opinii o
  szkole -
    Ewa Paczyńska  

3. Angażowanie 
rodziców w życie 
szkoły.

- działalność rad klasowych,
- udział rodziców w życiu szkoły
  

- rodzice uczestniczą w życiu klasy,
  wspomagając wychowawcę w jego
  działaniach,
- rodzice włączają się w organizowanie
  imprez klasowych lub szkolnych,
- rodzice uczestniczą w uroczystościach
  szkolnych,
- rodzice biorą udział w tworzeniu planu
  pracy szkoły, programu wychowawczego
  i programu profilaktyki

wychowawcy,
nauczyciele

dyrektor szkoły

- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy.

- praca ciągła 
   w trakcie roku
   szkolnego
   2011/2012
- ewaluacja –
   plenarne
   posiedzenia rady 
   pedagogicznej

11



 8. Tematyka i terminy kontroli

Lp. Tematyka kontroli Termin 

1. Kontrola prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji:

- księga protokołów rady pedagogicznej, kontrola bieżąca

- księga uczniów, czerwiec 2012

- dzienniki lekcyjne, nie mniej niż 2 razy w 
semestrze

- dzienniki zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a i b z 
dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

nie mniej niż 2 razy w 
roku szkolnym

- arkusze ocen, czerwiec 2012

- rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, wrzesień 2011 

- usprawiedliwianie nieobecności uczniów. wraz z kontrolą 
dziennika; 1 raz w roku

2. Kontrola systematyczności oceniania 
uczniów:

- różnorodność i częstotliwość poszczególnych form 
  oceniania ( odpowiedzi indywidualne, aktywność uczniów,
  prace klasowe, sprawdziany, prace domowe),
- ocenianie zgodne z obowiązującymi przepisami i specyfiką
  przedmiotu.

w ramach hospitacji 
zajęć edukacyjnych

3. Kontrola systematyczności zajęć, 
wykorzystania pomocy 
dydaktycznych oraz stosowania 
różnorodnych metod nauczania: 

- ocena stanu realizacji programu, w tym podstaw
  programowych,
- formy prowadzenia zajęć,
- użyte środki dydaktyczne,
- dbałość o sale lekcyjne,
- efekty uzyskiwane przez uczniów.

w ramach hospitacji 
zajęć edukacyjnych
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 9. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań :

a) cele:

* rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego związanych z rozwojem szkoły,
* tworzenie warunków i podejmowanie działań inspirujących i wspomagających rozwój zawodowy nauczycieli,
* rozwój posiadanych kwalifikacji i ich aktualizacja,
* monitoring wykorzystania przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zdobytych w różnych formach doskonalenia 
   zawodowego,
* wdrażanie zmian zachodzących w systemie edukacji,
* rejestracja nauczycieli doskonalących się.

b) Terminarz i tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych:

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialny Cel operacyjny Uwagi

1. Nowa podstawa 
programowa.
Obowiązki nauczyciela w 
oparciu o Statut Szkoły

21.10.2011 M. Michalski
Lider WSDN – A. Węgiel
Z. Skrzypczyk

Skuteczne przygotowanie do 
wprowadzenia reformy programowej.

2. Organizacja pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej.

16.03.2012 M. Michalski
Lider WSDN – A. Węgiel

Zapoznanie z organizacją pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
według nowych zasad.
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c) Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011                                                      

- szkolenia doskonalące,
- konferencje metodyczne,
- inne w zależności od bieżących potrzeb 
szkoły i deklaracji nauczycieli.

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przewiduje się prace ośmiu zespołów przedmiotowych, jednego zespołu do badania wybranych 
obszarów pracy szkoły i jednego do pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Przewiduje się dwie lekcje otwarte na wiosnę lekcja z języka angielskiego, jesienna zostanie ustalona w terminie późniejszym.
W bibliotece szkolnej będzie funkcjonował bank konspektów (scenariuszy lekcji) do indywidualnego użytku przez nauczycieli. 
W ramach doskonalenia przewidziano dokonanie oceny pracy trzech nauczycieli.
Pięcioro nauczycieli ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Całością doskonalenia nauczycieli kieruje Lider WDN p. Urszula Zarzycka do 31.08.2011, A. Węgiel od 1.09.2011
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10. Monitorowanie działań nauczycieli wynikających
                    z realizacji zadań zawartych w planie pracy szkoły 
                    na rok szk. 2011/2012:

a) monitoring nauczania języków obcych nowożytnych w grupach międzyoddziałowych,
b) monitoring przebiegu uroczystości szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego 
    i obywatelskiego,
c) monitoring działań związanych z diagnozowaniem wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy z wybranych 
    przedmiotów,
d) monitoring działań związanych z wdrażaniem wniosków z badania efektów pracy wychowawczej szkoły,
e)  monitoring działań związanych z badaniem stopnia spełnienia wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”,
f)  monitoring szkoleń nauczycieli,

          g) monitoring działań podejmowanych przez nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
h) monitoring działań podejmowanych przez nauczycieli w celu uzyskania funduszy unijnych,
i) monitoring wykorzystania przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zdobytych w różnych formach doskonalenia 

zawodowego,
j) monitoring przebiegu realizacji innowacji polegającej na prowadzeniu zajęć z rozszerzoną ilością godzin wychowania
     fizycznego w klasie I h w latach 2008 – 2011,
k) monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a i b z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela.  
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11. Wykaz nauczycieli podlegających ocenie:

Lp.
Imię i nazwisko 

nauczyciela
Stopień awansu 

zawodowego
Nauczany przedmiot Imię i nazwisko oraz funkcja osoby 

dokonującej oceny

1. Wojciech Sąsiadowski mianowany język polski Mieczysław Michalski – dyrektor szkoły

2. Anna Patrzek dyplomowany język rosyjski Mieczysław Michalski – dyrektor szkoły
Władysław Woźniakiewicz – wicedyrektor szkoły
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12. Wykaz nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela

Stopień awansu 
zawodowego

Nauczany przedmiot Imię i nazwisko opiekuna

1. Monika Białek mianowany język polski

2. Ks. Piotr Olszówka kontraktowy religia Renata Aleksiuk

3. Monika Sienkiewicz kontraktowy język angielski Anna Gaździcka

4. Agnieszka Wegiel mianowany historia

5. Joanna Wojciechowska mianowany język angielski
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