PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORAZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna opracowania planu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611).
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.
Wnioski z raportów ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2016/2017.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
Kierunki nadzoru Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.

Cele nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.
I.

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego.
Podniesienie edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Bezpieczeństwo w intrenecie.
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

II. wnioski z nadzoru sprawowanego w roku szk. 2016/2017 – uchwała Rady Pedagogicznej nr X/2016/2017.
Szkoła Podstawowa:
1) Wprowadzić e-dziennik w celu usprawnienia dokumentowania przebiegu nauczania i wychowania.
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2) Dostosować dokumenty wewnątrzszkolne do nowych przepisów prawa oświatowego oraz potrzeb społeczności szkolnej.
3) Systematycznie monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy IV i VII szkoły podstawowej
celem pełnej realizacji wymagań programowych.
4) Kontynuować pracę wychowawczą nad zmniejszeniem przemocy rówieśniczej i używania wulgaryzmów.
5) Planować procesy dydaktyczne z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących oraz technologii informacyjnej.
6) Zaplanować ewaluację wewnętrzną w szkole i w przedszkolu w zakresie respektowania przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach
i orzeczeniach.
7) Włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
8) Pogłębiać wiadomości o życiu i nauczaniu Patrona Zespołu Szkół.
9) W dalszym ciągu rozwijać wśród uczniów zainteresowania czytelnicze.
10) Podnosić wśród uczniów wiedzę i świadomość na temat procedur obowiązujących w szkole.
11) Sformalizować działalność wolontaryjną uczniów.
12) Zwracać uwagę na porządek w salach lekcyjnych aktywizując dyżurnych.
Przedszkole:
1) Planować procesy wychowawczo-dydaktyczne tak, aby wymagania programowe były w pełni zrealizowane.
2) Doskonalić współpracę nauczycieli (dbać o właściwe relacje) przy organizowaniu i realizacji procesów wychowawczo-dydaktycznych
i opiekuńczych.
3) Kontynuować stosowanie aktywnych/kreatywnych metod pracy z dziećmi.
4) W dalszym ciągu konsekwentnie przypominać uzgodnione zasady zachowania i je egzekwować.
5) Nadal tworzyć okazję do częstej pracy grupowej, ucząc przez to dzieci wzajemnej tolerancji oraz wspólnego podejmowania decyzji.
6) Nadal aktywizować rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
7) Nawiązać współpracę z sąsiednimi przedszkolami w celu wymiany doświadczeń i pozyskania ciekawych pomysłów.
II.

Działania wynikające ze specyfiki szkoły:

1.
2.
3.

Bezpieczeństwo uczniów z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ewaluacja i monitorowania wybranych obszarów funkcjonowania szkoły.
Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Współpraca ze środowiskiem w celu stworzenia optymalnego planu kształcenia zawodowego uczniów.
Kontrola przestrzegania przepisów prawa.
Monitorowanie oraz analiza postępów dydaktycznych i wychowawczych.
Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i statutowej.
Motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wspieranie oraz monitorowanie działań służących podniesieniu jakości kształcenia i wychowania.
Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych oraz zasad respektowania norm społecznych
dziecka/ucznia.

III. Działania wynikające ze specyfiki przedszkola:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bezpieczeństwo w przedszkolu, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ewaluacja i monitorowanie wybranych obszarów funkcjonowania przedszkola.
Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań.
Systematyczna praca wychowawcza szkole i przedszkolu w celu kształtowania właściwych postaw.
Kontrola przestrzegania przepisów prawa
Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i statutowej.
Promowanie systematycznego zdobywania wiedzy nauczyciela oraz wykorzystywania nowości w praktyce.

2. NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJĄ:
 Dyrektor
 Wicedyrektor
3. WARUNKI SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE:
1. Jawność wymagań dyrektora.
2. Współdziałanie dyrektora z nauczycielami.)
3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi szkoły.
4. Pozyskiwanie informacji zapewniających obiektywną i pełna ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły.
4. DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

Plan nadzoru pedagogicznego.

Raport z ewaluacji wewnętrznej z wnioskami do dalszej pracy.

Inne czynności nadzoru pedagogicznego:

Zbiorcze zestawienia:
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Arkusze samooceny nauczycieli.
Karty monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego.
Wyniki diagnoz wiedzy i umiejętności uczniów - zewnętrznych i wewnętrznych.
Wyniki klasyfikacji śródrocznej.
Wyniki klasyfikacji rocznej.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Inne zestawienia:
o
o
o
o

Wykaz sukcesów uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
Wykaz zrealizowanych uroczystości szkolnych, wycieczek, itp.,
Analiza testów kompetencji z wybranych zajęć edukacyjnych,
Wykaz udzielonej pomoc psychologiczno-pedagogicznej.

I. EWALUACJA WEWNĘTRZNA /szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi /
PRZEDMIOT EWALUACJI

Edukacja włączająca- respektowanie przez nauczycieli
zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. (wniosek z
nadzoru pedagogicznego, zgodnie z kierunkiem polityki
oświatowej MEN)
Bezpieczeństwo uczniów w Internecie – używanie mediów
społecznościowych.
zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej MEN)

TERMIN PRZEPROWADZENIA

październik - grudzień 2017 r.

marzec – maj 2018 r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji;
Barbara Jerzak (p), Maria Fryczek,
Monika Magiera
Przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji
Danuta Belczyk (p), Michał Bąk,
Bożena Wąsowicz
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PRZEDSZKOLE;
PRZEDMIOT EWALUACJI

TERMIN PRZEPROWADZENIA

Wdrażanie nowej podstawy programowej (…)
(przedmiot ewaluacji wynikający z kierunków
polityki oświatowej państwa oraz z wniosków z
nadzoru pedagogicznego)

Świadomość
niebezpieczeństw
przy
korzystaniu z Internetu -dzieci sześcioletnie
((przedmiot ewaluacji wynikający z kierunków

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

kwiecień – maj 2018 r.

listopad – grudzień 2017 r.

polityki oświatowej państwa)

Przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji
- Mieczysława Makowiec
Agnieszka Korzeń,
Przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji
Agata Słowik
Małgorzata Gucwa

II. A. PLAN KONTROLI – SZKOŁA PODSTAWOWA – przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
L.p.

Zakres kontroli (temat,
problem)

Podstawa prawna

Podmiot kontroli

Forma kontroli

Termin

Osoba
kontrolująca

Analiza
zapisów w
dziennikach
lekcyjnych
/dane o
uczniach,
tematy lekcji,
frekwencja /
Analiza
dokumentacjiWymagania

Raz w
miesiącu

wicedyrektor

II/2018

dyrektor
wicedyrektor

1.

Prawidłowość
prowadzenia
dokumentacji pedagogicznej
/dzienniki lekcyjne, dzienniki
zajęć dodatkowych, nauczania
indywidualnego/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz.
1170 ze zmianami)

Wychowawcy
klas oraz
przedszkola,
pedagog szkolny.

2.

Stosowanie przez nauczycieli
oceniania wewnątrzszkolnego
ze szczególnym
uwzględnieniem oceny

Statut Zespołu Szkół w Staszkówceszczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego.

Nauczyciele
poszczególnych
zajęć

5

zachowania.

3.

Zgodność
planów
wychowawczych oddziałów
z Programem WychowawczoProfilaktycznym.

4.

Prawidłowość
prowadzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
dokumentacji
przez z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
pedagoga szkolnego.
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz.
1170).
Prawidłowość organizacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
pomocy psychologicznoprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
pedagogicznej w zakresie
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
prowadzonej dokumentacji
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
oraz form wsparcia.
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz.
1170)
Zapewnienie uczniom
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
bezpiecznych warunków nauki w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
poprzez systematyczność
i niepublicznych szkołach i placówkach publicznych
pełnienia dyżurów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami)
nauczycielskich.
Regulamin dyżurów
Regulamin pracy
Przeprowadzanie pisemnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
badań poziomu wiedzy i
z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy
umiejętności z wybranych
programowej wychowania przedszkolnego oraz
zajęć edukacyjnych.
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół ze zmianami ( Dz. U. z 2012 r.. poz. 977).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

5.

6.

7.

Ustawa o systemie oświaty – art. 54 ust. 2 pkt
1a), pkt 1b).
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

edukacyjnych

edukacyjne

Wychowawcy
oddziałów

Analiza
dokumentacji

X/2017

Dyrektor
wicedyrektor

Pedagog szkolny,

Analiza
dokumentacji

XI/2017

Dyrektor,
wicedyrektor

IV/2018

Wychowawcy

Analiza
dokumentacji,
Obserwacja,

Nauczyciele

Analiza
dokumentacji,
wywiad,
obserwacja

Nauczyciele
wybranych zajęć
edukacyjnych
/matematyka kl.
IV, VII,
biologia kl. VII,
fizyka kl. II G,

Testy
wiadomości
i umiejętności.

XI/2017
IV/2018

Raz w
miesiącu

V,
VI/2018

Dyrektor,
wicedyrektor
pedagog

Dyrektor,
wicedyrektor

Dyrektor,
wicedyrektor
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warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843)

Informatyka kl.
VI, V,
edukacja
wczesnoszkolna kl. I i III.

II. B. PLAN KONTROLI – PREDSZKOLE
L.p.

1

2.

3

Zakres kontroli (temat,
problem)

Podstawa prawna

Prawidłowość prowadzenia
dokumentacji pedagogicznej
/dzienniki
zajęć
przedszkolnych/.

Podmiot
kontroli

Forma
kontroli

Termin

Osoba
kontrolująca

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz.
1170)
Bezpieczne organizowanie Rozporządzenie MENiS z dn. 31.12.2002r. w
wyjść i imprez w oparciu sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
o
regulacje
prawa niepublicznych szkołach i placówkach (dz. U. z
2003 r. nr 6, poz. 69).
wewnątrzszkolnego.

Wychowawczyni Analiza
Raz w
e grup
dokumentacji miesiącu
przedszkolnych

wicedyrektor

Nauczycielki
przedszkola,

Raz
miesiącu
.

dyrektor

Miesięczny plan pracy realizacja zapisów podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego.

Nauczycielki
przedszkola

Co trzeci
miesiąc

dyrektor

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w
sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
Plany pracy:
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
* dostosowanie programu do ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
potrzeb i możliwości dzieci oraz
zgodność z
nową podstawą kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
programową
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r.
* dobór metod pracy,
*metody pracy uwzględniają poz. 356).

Obserwacja,
wywiad,
analiza
dokumentacji
.
Analiza
dokumentacji
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potrzeby dzieci zdolnych,
*treści dydaktyczne, wychowaw.
i opiekuńcze są umiejętne
połączone
*zaplanowane działania pozwalają
na rozwijania umiejętności dzieci

III. Monitorowanie wybranych obszarów funkcjonowania:
A. szkoły
Obszar

Zakres

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji
IX, I, V

Realizacja nowej podstawy
programowej w klasie I, IV i VII z
matematyki i przedmiotów
przyrodniczych
Doradztwo zawodowe w szkole

 Opracowanie planów nauczania.
 Stosowanie form i metod pracy z uczniem
 Uwzględnianie treści wychowawczych.

Dyrektor
Wicedyrektor,

 Atrakcyjność przedstawionych treści
 Wykorzystywanie zasobów środowiska

Dyrektor/
wicedyrektor/

X, XII, III, VI

Wzmocnienie wychowawczej roli
szkoły

 Systematyczność diagnozy potrzeb
 Zwiększenie wiedzy i kompetencji wychowawców
klas w zakresie wychowania (szkolenia, warsztaty i
in.)
 Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów
ustalonych norm i zasad.
 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Dyrektor/
wicedyrektor/

Na bieżąco

Bezpieczeństwo w Internecie.

wychowawcy klas

Dyrektor/ wicedyrektor

XI, III
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B. przedszkola
Obszar

Zakres

1. Realizacja nowej podstawy
programowej

* Zgromadzenie materiałów dydaktycznych
* Wzbogacanie kwalifikacji nauczycieli
* Indywidualizacja pracy z dziećmi

2. Dostosowanie bazy lokalowej i
wyposażenia przedszkola do
realizacji nowej podstawy
programowej
3. Wzmocnienie rodziców w
procesie wychowania

* Dostosowanie wyposażenia do specjalnych
potrzeb dzieci
* Wykorzystywanie zasobów środowiska
lokalnego
* Systematyczność diagnozy potrzeb
* Zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w
zakresie wychowania (szkolenia, warsztaty i in.)

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Dyrektor/
wicedyrektor/ zespoły
przedmiotowe
Dyrektor/
wicedyrektor/

IX, I, V

Dyrektor/
wicedyrektor/ wychowawcy

X, II, VI

X, XII, III, VI

IV. WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W WYKONYWANIU ICH ZADAŃ STATUTOWYCH.
A.

Obszary wspomagania:

1. Diagnoza pracy Zespołu Szkół.
2. Motywowanie do doskonalenia zawodowego i rozwoju zawodowego poprzez:

1) diagnozowanie potrzeb nauczycieli, uczniów i rodziców,
2) inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkół i przedszkola,
2) udzielanie wsparcia w realizacji zaplanowanych działań,
3) dostarczanie bieżących informacji o możliwościach w doskonaleniu zewnętrznym,
4) dofinansowywanie doskonalenia zewnętrznego w miarę posiadanych środków finansowych,
5) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami,
6) doradzanie,
9

7) instruktaż
8) diagnozowanie
3. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz pomocy dydaktycznych.
4. Zachęcenie nauczycieli do stosowania w pracy dydaktycznej technologii informatycznej /m.in. e-podręczniki, tablice interaktywne/.
5. Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.
6. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie współpracy ze szkołą i z przedszkolem oraz oceny pracy szkoły i przedszkola.
7. Działania rozwojowe, w tym wsparcie nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
8. Profilaktyka uzależnień; narkotyki, alkohol, tytoń, nowe technologie – warsztaty

ramach zespołu wychowawców, wykorzystanie

materiałów ze stron internetowych /ORE, PARPA, K.O. i in./
9. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, cyberprzemoc – samokształcenie- wykorzystanie zasobów ORE , MEN
10. Wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk – praca nauczycielskich zespołów problemowych.

B. Szkolenia w ramach zebrań rady pedagogicznej
Lp.

Tematy szkoleń

Odbiorcy

1.
2.

Integracja zespołu klasowego.
Edukacja włączająca – teoria i praktyka.

Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele

3.

Bezpieczeństwo w Intrenecie – ochrona danych
osobowych.

Wszyscy nauczyciele

4.

Wprowadzanie uczniów w świat wartości.

Wszyscy nauczyciele

Osoby odpowiedzialne
za organizację
dyrektor
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną

Termin
IX
XI

XII/I

IV
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5.

Lekcja odwrócona – strategia kształcenia odwróconego
krok po kroku.

6.

Wdrożenie internetowego „Systemu kontroli
frekwencji i postępów w nauce” (e-dziennika).

Wszyscy nauczyciele
oraz zainteresowani
rodzice
Wszyscy nauczyciele

Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną

III

Wicedyrektor

X

C. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora Zespołu Szkół nadzoru pedagogicznego
dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
- za pierwszy okres na podsumowaniu pracy za I półrocze 2017/2018,
- za rok szkolny 2017/2018 w czasie zebrania podsumowującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół w Staszkówce.
V. PLAN OBSERWACJI zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności
statutowej szkoły.
L.p.

PROBLEMATYKA

1.

Realizacja
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia ogólnego, ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów/ edukacji
matematyczno-przyrodniczych.

2.

RODZAJ
OBSERWACJI
Doradczodoskonaląca,
Kontrolnooceniająca

Wzmacnianie
roli
wychowawczej,
przestrzeganie
ustalonych
zasad Doradczoi obowiązków (godzina z wych. )
doskonaląca lub
diagnozująca

Zakres

TERMIN/klasa

P. A. Słowik
P. M. Fryczek
P. M. Magiera
P. M. Dranka
P. I. Cygnarowicz
P. B. Kozioł
P. D. Belczyk
p. J. Łaś
p. A. Stachura
P. W. Rojek
P. Danuta Belczyk
P. A. Gryboś
P. M. Dranka

XII/gr. I
XII/kl. I
XII/kl. IV
XII/kl. VII
XI/kl. IV
III/kl. VII
XI/kl. II G
X/IIIa
XII/VII
XI/kl. II SP
II/kl. VII
XI/kl. IIIG
III/kl. IV

obserwujący

dyrektor

Dyrektor,
wicedyrektor
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3.

4.

5.

6.

P. E. Stępień
P. M. Magiera
DoradczoP. B. Wąsowicz,
doskonaląca
P. A. Gryboś - ni
P. L. Szczerba
P. B. Jerzak
A. Słowik
Wykorzystywanie metod i form pracy do DoradczoP.
Mieczysława
możliwości uczniów i
wychowanków doskonaląca lub Makowiec
z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb.
diagnozująca
P. Agnieszka Korzeń
KontrolnoP. Małgorzata Gucwa
oceniająca
Ks. Krzysztof Jarmuła
Wspomaganie uczniów/dzieci z potrzebami
edukacyjnymi.

Organizacja
zajęć
lub
uroczystości
przedszkolnych i szkolnych pod kątem
zapewnienia
uczniom/dzieciom
bezpieczeństwa.
Organizacja zebrań wychowawców klas Doradczoz rodzicami.
doskonaląca

XI/kl. VI
XII/ kl. V SP
XII/ kl. IIIb SP
XI/ kl. V SP
II/ kl. II G
V/kl. II G
III/Gr. I
XI/ Gr. III

wicedyrektor

Wicedyrektor,
dyrektor

XI/ Gr. I
XII/Gr. II
X/IIIG
Zgodnie
Zgodnie
Dyrektor,
z Kalendarzem Roku z Kalendarzem Roku wicedyrektor.
Szkolnego 2017/2018 Szkolnego
2017/2018.
Wychowawcy
XI/2017,
II/2018, Dyrektor
oddziałów.
IV/2018

Priorytety uwzględniane podczas obserwacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organizacja procesu dydaktycznego z uwzględnieniem ucznia niepełnosprawnego oraz nauczanego indywidualnie.
Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie lekcyjnym.
Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Trafność doboru środków dydaktycznych, metod pracy (nowatorstwo) i form.
Relacje nauczyciel-uczeń.
Realizacja założonych celów.
Wzmacnianie roli wychowawczej, przestrzeganie ustalonych zasad.
Kształcenie umiejętności kluczowych z uwzględnieniem umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
Organizacja zebrań z rodzicami.
Organizacja uroczystości szkolnych/przedszkolnych.
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Planuje się przeprowadzenie 28 obserwacji.

Uwagi ogólne dotyczące prowadzonych obserwacji w tym obserwacji doraźnych:
 Obserwacje mogą być planowane lub doraźne.
 Obserwacja planowana zajęć lub czynności nauczyciela może być zapowiedziana, co najmniej na 1 dzień przed obserwacją.
 Obserwacja może być poprzedzona rozmową dotyczącą wyjaśniania celu i zakresu obserwacji.
 Obserwacja może dotyczyć całości lub fragmentów zajęć, czynności.
 Wnioski z obserwacji należy przedstawić nauczycielowi w możliwie krótkim terminie.
 Obserwacji doraźnej podlegają wszystkie czynności nauczyciela wynikające z jego obowiązków statutowych i organizacyjnych.
 Obserwacji podlegać będą także uroczystości, imprezy i konkursy organizowane na terenie szkoły lub przedszkola.
Awans zawodowy nauczycieli
Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Stopień awansu zawodowego

1.
2.

Joanna Łaś
Agata Słowik

stażysta
kontraktowy

Termin stażu
Do 31.05.2018 r.
Do 31.05.2020 r.

Termin dokonania oceny dorobku
zawodowego
30.06.2018 r.
30.06.2020 r.

Ocena pracy nauczycieli
Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

Ks. Krzysztof Jarmuła

2.
3.

Data ostatniej oceny

Termin dokonania oceny

----------------------

Do 30.11.2017 r.

Belczyk Danuta

17.04.2009

Do 31.12.2017 r.

Agnieszka Korzeń

9.12.2009 r.

Do 02.2017 r.

Niniejszy Plan przedstawiono i omówiono na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w dniu 14 września 2017 r.

Iwona Cygnarowicz
/wicedyrektor ZS/

Halina Łaś
/dyrektor ZS/
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Aneks nr 1
DO PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO
SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

Lp.

Tematy szkoleń

Odbiorcy

1.
2.

Integracja zespołu klasowego.
,,Aktywna tablica” – wykorzystanie technologii
informacyjnej na zajęciach edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele

3.

Bezpieczeństwo w Intrenecie – ochrona danych
osobowych.

Wszyscy nauczyciele

4.

,,Przyjemne z pożytecznym'' - jak uczyć efektywnie.

Wszyscy nauczyciele

5.

Edukacja włączająca –teoria i praktyka.

6.

Wdrożenie internetowego „Systemu kontroli
frekwencji i postępów w nauce” (e-dziennika).

Wszyscy nauczyciele
oraz zainteresowani
rodzice
Wszyscy nauczyciele

Osoby odpowiedzialne
za organizację
dyrektor
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Osoba wskazana przez
dyrektora lub radę
pedagogiczną
Wicedyrektor

Termin
IX
XII

XII/I

XII

III

X

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej na zebraniu w dniu 6 grudnia 2017 r. Aneks nr 1 obowiązuje od 6 grudnia 2017 r.
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