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Plan nadzoru pedagogicznego 

na rok szkolny 2020 / 2021 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 

w Radzionkowie 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627)  
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EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

 

Przedmiot ewaluacji: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” 
 

Termin przeprowadzenia ewaluacji: wrzesień 2020 - sierpień 2021 

Zespół ds. ewaluacji  - liderzy: Nowak Dominika, Dobras Anna, Pituch Anna  

 

 

KONTROLA 
 

Tematyka Terminy 

Zgodność działań wychowawczych z programem wychowawczo-profilaktycznym. Marzec 2021 

Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu osób lub w formie 

indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Listopad 2020 

 

Kontrole stałe:  

kontrola dokumentacji przebiegu nauczania – dzienniki lekcyjne i inne – co najmniej 2 razy w roku szkolnym (wrzesień-listopad, czerwiec) 

kontrola obowiązku szkolnego – co najmniej raz w roku szkolnym (październik-listopad) 

kontrola tematyki spotkań z rodzicami – co najmniej raz w roku szkolnym (wrzesień – październik) 

kontrola realizacji podstawy programowej – podczas obserwacji lekcji i zadań oraz w rozmowach poobserwacyjnych cały rok szkolny 
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WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI 

 

Planowanie i prowadzenie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń i narad 

 

Zakres wspomagania Termin 
Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Wsparcie dla nauczycieli realizujących kolejne stopnie awansu zawodowego. Na bieżąco. Dyrektor, wicedyrektor, 

opiekunowie stażu. 

Ustalanie indywidualnej ścieżki rozwoju nauczyciela – rozmowy indywidualne. Na bieżąco. Dyrektor, wicedyrektor. 

Wykorzystanie chmury w procesie dydaktycznym  wrzesień 2020 r.  dyrektor 

Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru – praca z radą  pedagogiczną. Styczeń, sierpień 2021 dyrektor 

Przedstawianie zmian w przepisach prawa oświatowego w miarę potrzeb, m.in. wytyczne 

i procedury związane z COVID-19. 

Na bieżąco dyrektor 

Szkolenia, warsztaty dla grup nauczycieli, m.in. w zakresie bezpieczeństwa w sieci, 

doskonalenia kompetencji wychowawczych i inne, w miarę zgłaszanych potrzeb i 

możliwości organizacyjnych. 

2020/2021 Dyrektor/wicedyrektor 

Dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia nauczycieli (według potrzeb 

zgłaszanych przez nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły), w szczególności związanych z 

wdrażaniem nowej podstawy programowej, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i 

edukacją włączającą. 

2020/2021 Dyrektor/wicedyrektor 

Zorganizowanie szkoleń w ramach zespołów, dzielenie się materiałami ze szkoleń 

zewnętrznych poprzez platformę Microsoft. 

2020/2021 nauczyciele 
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PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INNYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY 

Proszę o umawianie się na obserwację zajęć. Część obserwacji może być prowadzona bez zapowiedzi – nie jest to zaplanowane w terminarzu. 
 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Rodzaj zajęć 

 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Banachiewicz Ewa muzyka x       x   

Broncel Agnieszka wspomaganie  x    x     

Długi Mirosława wspomaganie  x     x    

Iskanin Bogna zajęcia z 

psychologiem 
    x      

Klecha Natalia wspomagania x      x    

Kozielski Mateusz religia   x      x  

Niedziela Magdalena edukacja 

wczesnoszkolna 
x    x      

Nowak Dominika edukacja 

wczesnoszkolna 
  x   x     

Paszkowiak Marcin tenis    x   x    

Piotrowska Beata edukacja 

wczesnoszkolna 
x        x  

Pituch Anna wspomaganie   x    x    

Rosiek Barbara biologia        x   

Siwiec Magdalena geografia    x     x  

Sobczyk Adrian tenis x       x   

Sobieraj Roksana zajęcia 

świetlicowe 
x         x 

Szłapka Karolina edukacja 

wczesnoszkolna 
        x  
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Tobór Robert wychowanie 

fizyczne 
    x     x 

Tomala Maksymilian zajęcia 

świetlicowe 
 x      x   

 

Lp. Tematyka Cele obserwacji 

1. Stosowanie zasad oceniania:  

 
 sprawdzenie w jaki sposób nauczyciele informują ucznia o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,  

 analiza czy nauczyciele udzielają uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o 
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, w jaki sposób, 

 sposób udzielania wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

 sprawdzenie sposobów motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
analiza dokumentacji nauczycielskiej. 

2. Realizacja Oceniania Wewnątrzszkolnego 

 
 rytmiczność i różnorodność oceniania z uwzględnieniem różnych dziedzin aktywności ucznia,  

 zgodność zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z przepisami prawa, w tym oceniania 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

 przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych w szkole zasad oceniania uczniów,  

 dokumentowanie oceniania,  

 organizacja i dokumentowanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.  

 
3.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.  właściwie gospodarowanie czasem,  

 organizowanie zajęć z zachowaniem właściwej struktury lekcji, 

 sposób formułowania celów zajęć oraz metody osiągania ich, 

 stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb 

ucznia, grupy, oddziału, dzięki czemu zajęcia są bardziej atrakcyjne, 

 różnicowanie i dobór form, metod, 

 aktywizowanie  uczniów, 

 dbałość o poprawność językową 

 celowość zadawania prac domowych. 

 
4. Rytmiczność realizacji postawy programowej  systematyczność realizacji treści podstawy programowej, 

 znajomość zalecanych sposobów jej realizacji, 

 rytmiczność realizacji programu nauczania, 

 realizacja planu dydaktycznego, ewentualnie  konstruktywna jego modyfikacja.a 
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MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY 

Zakres  Termin 

Bezpieczeństwo dzieci i uczniów na terenie szkoły.  Na bieżąco 

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Wrzesień – kwiecień 2021 

Udział uczniów w kształceniu na odległość  W sytuacji przejścia w kształcenie zdalne.  

 


