PLAN
NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA
Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni
Rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:


Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 68 ust. 1 pkt 2.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagao wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).



Ponadto uwzględniono:






Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2018/2019;
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla województwa podkarpackiego na rok szk.
2018/2019;
Wnioski, rekomendacje, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli podkarpackiego
kuratora oświaty za rok szk. 2017/2018;
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szk. 2017/2018 oraz
sposób ich wykorzystania ustalony przez radę pedagogiczną;
Wnioski rodziców wniesione do dyrektora w roku szk. 2017/2018.

Cel główny:
doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności:
W tym roku szkolnym nadzór pedagogiczny w szczególności będzie skierowany na
następujące obszary:
1. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej.
2. Wykorzystanie aktywnych metod nauczania w toku zajęć edukacyjnych i
wychowawczych.
3. Ukierunkowanie ćwiczeń uczniowskich na rozwijanie kompetencji logicznego
myślenia i czytania tekstu ze zrozumieniem.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
5. Współpraca nauczycieli z rodzicami w celu określenia wspólnych oddziaływań
edukacyjnych i wychowawczych.
będzie on realizowany poprzez:
a) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do
doskonalenia jakości pracy
b) kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

c) wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań poprzez organizowanie szkoleń
i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
d) obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz monitorowanie innych
czynności wynikających z planu pracy szkoły.

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA – rok szkolny 2018/2019
„Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.
CELE EWALUACJI:
 Opis i ocena zakresu działalności innowacyjnej w szkole i stopnia wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania; określenie potrzeb
szkoleniowych w tym zakresie;
 Ocena skali występowania cyberprzemocy wśród uczniów w kontekście
realizowanych w szkole działań profilaktycznych.

HARMONOGRAM EWALUACJI
LP. ZADANIE
1.
Spotkanie Rady Pedagogicznej- wybór
obszaru ewaluacji oraz zespołu
ewaluacyjnego.
2.
Spotkanie robocze zespołu
ewaluacyjnego – ustalenie zestawu
pytań kluczowych oraz planu pracy
zespołu.
3.
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
nauczycieli w zakresie innowacji
pedagogicznych i kompetencji
cyfrowych związanych z dydaktyką i
korzystaniem z usług sieciowych.
4.
Analiza dokumentów szkolnych pod
kątem realizacji zagadnień związanych
z bezpiecznym i odpowiedzialnym
korzystaniem z zasobów w sieci.
5.

6.

Określenie stopnia występowania
zjawiska cyberprzemocy wśród
uczniów naszej szkoły.
Analiza wszystkich zgromadzonych
danych, opracowanie raportu z
ewaluacji oraz wniosków i

FORMA/TERMIN
dyskusja, wybór;
VIII 2018

ODPOWIEDZIALNI
dyrektor szkoły

Dyskusja;
IX 2018

zespół ewaluacyjny

Badanie ankietowe,
obserwacja;
XI 2018

zespół ewaluacyjny

analiza treści
zapisów (dzienniki,
plany pracy
dydaktycznej);
XI 2018, III 2019
Badanie ankietowe,
obserwacja;
IX 2018 - I 2019
Analiza;
IV 2019

wicedyrektor szkoły

zespół ewaluacyjny
zespół ewaluacyjny

7.

rekomendacji.
Przedstawienie wyników ewaluacji RP;
wspólne ustalenie wniosków do dalszej
pracy.

sprawozdanie,
dyskusja;
VI 2019
posiedzenie RP

zespół ewaluacyjny,
dyrektor szkoły

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli prawa
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej

KONTROLI
PODLEGA:
Kontrola bazy
dydaktycznej

Realizacja podstawy
programowej i
szkolnych planów
nauczania

TERMIN

VIII ,

X
III

JAK?

Dyrektor,
Przegląd bazy
społeczny
dydaktycznej. Obserwacja
inspektor pracy,
pomieszczeń szkoły.
inspektor bhp
Analiza dokumentacji:
a) prowadzonej przez
nauczycieli w zakresie
planu nauczania
Dyrektor i
w kontekście zgodności z
wicedyrektor
podstawą programową,
b) potwierdzającej
realizację podstawy
programowej,

UWAGI /
Uczestnicy

Nauczyciele

nauczyciele
klas

Liczba godzin
zrealizowanych zajęć
edukacyjnych w
stosunku do
planowanych i do
ramowego planu
nauczania

Na bieżąco

Realizacja regulaminu
dyżurów
nauczycielskich

Obserwacja nauczycieli
czy pełnią dyżur zgodnie
Na bieżąco
z harmonogramem
i regulaminem dyżurów

Realizacja postanowień
statutu w zakresie
oceniania pod kątem
systematyczności i
różnorodności

KTO?

XI, XII,
III, IV

Analiza dzienników,
Dyrektor
rozmowa z nauczycielami

Analiza dzienników, w
razie potrzeby wywiad z
nauczycielem

wicedyrektor
Nauczyciele
klas
Wicedyrektor

Realizacja zaleceń PPP
w zakresie pracy
Kompletność
podstawowej
dokumentacji
pedagogicznej po
zakończeniu I okresu i
po zakończeniu roku
szkolnego
Systematyczne i
prawidłowe
prowadzenie dziennika
lekcyjnego

IX, XI, III

Analiza zaleceń

Dyrektor

Wybrani
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

II, VI

Kontrola dzienników,
arkuszy ocen

Na bieżąco Dzienniki lekcyjne

Wicedyrektor

Wicedyrektor

Wybrani
losowo
nauczyciele

Plan doskonalenia nauczycieli w ramach WDN uwzględniający wnioski
ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/18.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Zespół
nauczycieli

Nazwisko
i imię

wychowawców
edukacji
Ewelina Różycka
wczesnoszkolnej
Małgorzata Cieśla
humanistów
Anna Sadecka
przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych
przedmiotów
artystycznych

Przedmiot

Termin

listopad

j. angielski

kwiecień
listopad

Paulina Niemiec
Joanna Sobuś

j. angielski
matematyka

kwiecień
maj

Teresa Łuksik
s. Agnieszka
Krauz
Ewa Hołub

matematyka
Religia

kwiecień
Październik

Wych. fiz.

marzec

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.
Lp. Nazwisko i imię
Forma doskonalenia - organizator
1.

p. Sławomir Bester

2.

p. Joanna Sobuś
p. Teresa Łuksik
p. Joanna Sobuś
p. Teresa Łuksik
p. Marek Miller

3.
4.

Konferencja „Wizja nowoczesnej szkoły w kontekście
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2018/2019” – PCEN Rzeszów
ABC Geogebry w przestrzeni.
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o
stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wymagania państwa wobec szkół/placówek jako wyzwania dla
nauczycieli.

5.

p.Marek Miller

Język jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela.

6.

p. Marta Stopyra

7.

Agnieszka Ciągło
Katarzyna Nicpoń
Anna Sadecka
Paulina Niemiec
Teresa Łuksik
Joanna Sobuś
Teresa Grędysa
Barbara Gołofit
Marta Stopyra
Małgorzata Cieśla
Ewelina Różycka
Marta Tołpa
Beata Walawender
Alina Dziurzyńska
Monika Rupar
Aneta Makiel-Dudek
Janusz Dziurzyński
Sławomir Bester
Marek Miller
Sławomir Kuras
Paweł Leja
Łukasz Dudek
Anna Sadecka
Paulina Niemiec
Sławomir Kuras
Anna Sadecka
Paulina Niemiec
Sławomir Kuras
Jan Kosior
Marta Hryniewska
Barbara Gołofit
Danuta Frańczak-Sztur
Teresa Grędysa
Aneta Makiel-Dudek
Alina Dziurzyńska
Beata Walawender
Teresa Łuksik
Marta Stopyra
Anna Sadecka
Paulina Niemiec
Teresa Łuksik
Joanna Sobuś
Barbara Gołofit
Małgorzata Cieśla
Marta Tołpa
Ewelina Różycka

Warsztaty: „Uczeń zdolny – kreator i prowokator. Pomiędzy
zainteresowaniem a znudzeniem.”
Korzystanie z narzędzi TIK zakupionych do szkół
oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania
przedmiotowego.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Nowoczesne metody nauczania języka
angielskiego kl. I-VI.
Nowoczesne metody nauczania języka
angielskiego kl. VII-VIII SP i I-III LO.
Nowoczesne metody nauczania języka
niemieckiego.
Wykorzystania metody eksperymentu w
dydaktyce.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych.

Beata Walawender
Alina Dziurzyńska
Marta Stopyra
Marta Hryniewska
Aneta Makiel-Dudek
Monika Rupar
Marek Miller
Sławomir Bester
Janusz Dziurzyński
Jan Kosior
Sławomir Kuras
Paweł Leja
Pozostali nauczyciele w zależności od ofert ośrodków
szkoleniowych

14.

Tematyka i terminarz posiedzeń rady pedagogicznej
Problematyka

Lp
1.
-

2.
-

-

3.
-

4.
-

Termin

sierpień
Organizacja pracy szkoły
zaopiniowanie przydziału czynności
dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli
przydział opieki nad salami lekcyjnymi i tablic
dekoracyjnych na korytarzach szkolnych
przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku
szkolnego
analiza planu pracy szkoły,
omówienie aktualizacji statutu i WSO,
zaopiniowanie Regulaminu Oceny Pracy
Nauczycieli
zapoznanie nauczycieli z informacjami z
narady dyrektorów
wrzesień
Organizacja pracy szkoły c.d.
przyjęcie planu pracy RP,
przyjęcie organizacji nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez dyrektora z
uwzględnieniem mierzenia jakości pracy,
zaopiniowanie szkolnego zestawu programów,
zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć
zaopiniowanie tygodniowego planu dyżurów
nauczycielskich
Klasyfikacja uczniów za I półrocze
ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów
ustalenie stopni z zachowania
Ocena pracy szkoły za I półrocze
sprawozdanie z realizacji materiału nauczania
z poszczególnych przedmiotów
sprawozdanie z realizacji planów

styczeń
styczeń

Odpowiedzialny
J. Dziurzyński

p.S. Bester
J. Dziurzyński

J. Dziurzyński

J. Dziurzyński
J. Dziurzyński
wychow.
wychow.

Uwagi o
realizacji

-

5.
-

6.
-

-

wychowawczych i opiekuńczych
sprawozdanie z działalności poza lekcyjnej
sprawozdanie z działalności zespołów
nauczycielskich
uwagi z realizacji planu pracy
uwagi z nadzoru pedagogicznego
plan budżetu szkoły
plan funduszu socjalnego

opiekunowie kół
przew. zespoł.
p. S. Bester
J. Dziurzyński

Klasyfikacja roczna uczniów
klasyfikacja końcowa z poszczególnych
przedmiotów
analiza wyników z zachowania
typowanie uczniów do świadectw z
wyróżnieniem
typowanie uczniów do nagród książkowych

czerwiec

Podsumowanie rocznej pracy szkoły
sprawozdanie z realizacji programu nauczania
sprawozdanie z realizacji planów
wychowawczych i opiekuńczych
sprawozdanie z działalności zajęć poza
lekcyjnych
sprawozdanie pielęgniarki szkolnej
sprawozdanie z działalności zespołów
nauczycielskich
analiza realizacji planu pracy szkoły
podsumowanie wyników pracy szkoły
przyjęcie wniosków do pracy w roku
szkolnym 2018/2019 oraz wprowadzenie ich
do planu pracy szkoły
uwagi o realizacji pracy w nowym roku
szkolnym

czerwiec

nauczyciele
wychowawcy
wychowawcy
wychowawcy
J. Dziurzyński
wychow.
wychow.
opiekunowie kół
pielęgniarka
przew. zespoł.

p. S. Bester
J. Dziurzyński

Kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli
Zadania dla dyrektora

Termin

Nauczyciele, których zadanie
dotyczy

Przyjęcie od nauczycieli
ubiegających się o kolejny stopień
awansu zawodowego wniosków
o rozpoczęcie stażu.

IX

kontraktowi, mianowani

Przygotowanie dla nauczycieli
stażystów pism o rozpoczęciu
stażu.

IX

stażyści

Przydzielenie opiekunów stażu

IX

nauczyciele mianowani
i dyplomowani dla nauczycieli
stażystów i kontraktowych.

Zatwierdzenie planów rozwoju
zawodowego nauczycieli
odbywających staż.

IX/X

stażyści , kontraktowi i
mianowani rozpoczynający staż

Obserwowanie oraz omawianie
zajęć i innych zadań
realizowanych przez nauczycieli
zgodnie z ich planem rozwoju
zawodowego.

zgodnie z planem
rozwoju zawodowego

nauczyciele odbywający staż

Ocena dorobku zawodowego
nauczycieli za okres stażu.

Wg terminów
określonych w
przepisach

Udział w pracach komisji
egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych w związku
z nadaniem kolejnych stopni
awansu.

cały rok

AWANSE
Staż na nauczyciela kontraktowego:
Staż na nauczyciela mianowanego:
Staż na nauczyciela dyplomowanego:
-

Teresa Łuksik
Joanna Sobuś

Plan obserwacji:

wg wykazu Awanse

wg złożonych wniosków

