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A) 
ORGANIZACJA NADZORU 

PEDAGOGICZNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KŁODZKU 

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008. 
 

I. PODSTAWA PRAWNA. 
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. 

(art.33). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można 

zlecać prowadzenie badań   i opracowywanie ekspertyz. 

Z uwzględnieniem priorytetów  nadzoru pedagogicznego przyjętych na rok szkolny 

2007/2008: 

- priorytety Ministra Edukacji Narodowej; 
 

1. Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzeniem i realizacją programu 
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. 

2. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz 
spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. 

3. Przeprowadzenie analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z 
kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 

4. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu 
edukacyjnego w szkołach ( zastosowanie techniki informacyjnej i 
komunikacyjnej). 

 
- priorytety ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty; 
 

1. Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych. 

 
II. ZADANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO.                                     
(art. 33 ust. 1 ustawy) 

1. Ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły i nauczycieli. 



2. Analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej               

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

3. Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań. 

4. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych. 

PLAN  REALIZACJI  PRIORYTETÓW  ZADAŃ  SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ  NR 3  W  KŁODZKU 

W  ROKU  SZKOLNYM  2007/2008. 
 

 
PRIORYTETY  USTALONE  PRZEZ  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ 

 
 
1. Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzeniem i realizacją programu 

„ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE” 
 

Działania Sposoby i formy 
realizacji 

Wykonawcy Termin Dowody 
realizacji 

1. Dyżury nauczycieli i 
obsługi na terenie 
szkoły i wokół szkoły. 

nauczyciele, 
pracownicy 
obsługi 

cały rok harmonogram 
dyżurów 

2. Spotkania z 
przedstawicielami 
Policji, Straży 
Miejskiej, Prokuratury. 

koordynator ds. 
bezpieczeństwa, 
przedstawiciele  
wymienionych 
instytucji 

według 
potrzeb 

zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych i 
pedagogów 

1. Dbałość o 
bezpieczeństwo 
uczniów na terenie 
szkoły. 

3. Umieszczenie hasła: 
ZERO TOLERANCJI 
DLA PRZEMOCY W 
SZKOLE na 
widocznych miejscach 
korytarzy szkolnych. 
4. Przeanalizowanie 
hasła. 
 
 

plastycy, 
nauczyciele 
świetlicy 
 
 
 
wychowawcy 

IX –X 
 
 
 
 
 
X 

hasła 
 
 
 
 
 
zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 

2. Doskonalenie 
umiejętności 
rozpoznawania i 
wyrażania emocji. 

1. Pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych: 
- czym jest agresja, 
- jak ją rozpoznawać, 
- zagrożenia 
wynikające z agresji, 
- jak właściwie 
reagować na 
zachowania agresywne. 

wychowawcy cały rok zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 



2. Realizacja programu 
„Spójrz inaczej”. 

uprawnieni 
wychowawcy, 
pedagog 

cały rok zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 

3. „Skrzynka trudnych 
pytań” – pytania i 
problemy uczniów. 
 

pedagodzy, 
psycholog 

cały rok informacje na 
gazetce 
pedagogów 

 
2. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz  
    spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. 
 

Działania Sposoby i formy 
realizacji 

Wykonawcy Termin Dowody 
realizacji 

1. Przypomnienie 
rodzicom i uczniom 
zasad oceniania 
zachowania ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
wpływu frekwencji na 
ocenę. 

wychowawcy 
klas 

IX - X zapis w 
dziennikach 
lekcyjnych 

2. Comiesięczna 
analiza wyników 
frekwencji w każdej 
klasie z analizą 
przyczyn nieobecności. 

wychowawcy 
klas 

co miesiąc zapis w 
dziennikach 
lekcyjnych 

3. Systematyczne 
informowanie rodziców 
o 
nieusprawiedliwionych 
nieobecnościach 
dziecka w szkole.  

wychowawcy 
klas 

na bieżąco dokumentacja 
wychowawcy 
klasy 

4. Ścisła współpraca 
pedagogów i 
psychologa z rodzicami 
i wychowawcami klas. 

pedagodzy 
psycholog 
wychowawcy 
klas 

na bieżąco dokumentacja 
pedagogów, 
psychologa i 
wychowawców 
klas 

5. Formalne 
postępowanie dyrektora 
szkoły w przypadku 
niezrealizowania 
obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki. 

dyrektor na bieżąco procedura 

Poprawa frekwencji 
uczniów na zajęciach. 

6. Nagradzanie klas za 
najwyższą frekwencję 
oraz uczniów ze 100% 
frekwencją. 
 

dyrektor po każdym 
semestrze 

dyplom 

 



3. Przeprowadzenie analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z   
    kształceniem i promowaniem uczniów zdolnych. 
 

Działania Sposoby i formy 
realizacji 

Wykonawcy Termin Dowody 
realizacji 

1. Organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych 
– kół zainteresowań. 

1. Diagnoza wstępna – 
zapotrzebowanie na 
odpowiednie koła 
zainteresowań. 
2. Opracowanie 
harmonogramu kół 
zainteresowań. 
3. Sporządzenie 
wymaganej 
dokumentacji. 
4. Przygotowanie i 
przeprowadzanie 
zaplanowanych zajęć. 

nauczyciele 
 
 
 
nauczyciele 
wicedyrektor 
 
opiekunowie 
kół 
opiekunowie 
kół 

IX 
 
 
 
IX 
 
 
IX 
 
cały rok 

diagnoza ustna 
 
 
 
wykaz kół 
zainteresowań 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 

2. Organizowanie 
dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych 
prowadzonych 
nieodpłatnie. 

1. Matematyczna Liga 
Zadaniowa dla 
chętnych uczniów klas 
IV – VI. 
 
 
2. Zajęcia z języka 
angielskiego –kl. IV d. 
 
 
3. Zajęcia z języka 
polskiego w klasach 
VI. 
 
4. Zajęcia z matematyki 
w klasach IV - VI. 
 
5. Zajęcia plastyczno-
techniczne „Cuda i 
cudeńka” – w klasach 
III. 
 
6. Koło plastyczne w 
klasach III. 
 

B. Dudek 
M. Szałapska 
K. Gądek 
A. Łobowicz 
 
 
K. Mróz 
 
 
 
D. Węgrzyn 
M. Delegacz-
Pawłów 
 
M. Szałapska 
K. Gądek 
 
M. Decker 
 
 
 
 
M. Dworczak 
 

cały rok 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
od XI  
od X 
 
cały rok 
 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 
 

sprawozdanie z 
przebiegu Ligi za I 
i II semestr 
 
 
zapis w 
NOTATKACH 
dziennika 
lekcyjnego 
  

3. Organizowanie 
Matematycznej Ligi 
Zadaniowej dla 
chętnych uczniów 
klas IV - VI 

1. Opracowanie zadań 
przygotowawczych i 
konkursowych. 
2. Przeprowadzanie 
meczy. 
3. Sprawdzanie prac, 

B. Dudek 
M. Szałapska 
K. Gądek 
A. Łobowicz 

cały rok sprawozdanie z 
przebiegu Ligi za I 
i II semestr 



przekazywanie 
uczniom wyników. 
4. Pozalekcyjne 
konsultacje z uczniami 
– wg potrzeb. 

4. Organizowanie 
różnorodnych 
konkursów. 

1. Przygotowywanie i 
przeprowadzanie 
konkursów. 
2. Ogłaszanie wyników 
i nagradzanie 
zwycięzców. 

według 
harmonogramu 

cały rok protokoły 
konkursów 

5. Zorganizowanie 
konkursu „zDolny 
Ślązaczek”. 

1. Przeprowadzenie 
eliminacji szkolnych. 
2. Sprawdzenie prac. 
3. Przeprowadzenie 
etapu powiatowego. 

koordynacja – 
B. Dudek 

IX - XII protokół konkursu 

5. Zorganizowanie 
konkursu „Kangur”. 

1. Nabór uczniów. 
2. Przeprowadzenie 
etapu szkolnego. 

koordynacja – 
K. Gądek 

III protokół konkursu 

5. Zorganizowanie 
konkursu „Poprawna 
polszczyzna na co 
dzień”. 

1. Nabór uczniów. 
2. Przeprowadzenie 
etapu szkolnego. 

koordynacja – 
B. Burtowska - 
Procak 

IV protokół konkursu 

 
4. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w   
    szkołach (zastosowanie techniki informacyjnej i komunikacyjnej). 
 

Działania Sposoby i formy 
realizacji 

Wykonawcy Termin Dowody 
realizacji 

1. Utworzenie 
pracowni 
komputerowej. 

1.Złożenie wniosku 
aplikacyjnego                  
„ Pracownie 
komputerowe dla 
szkół”.                              
2.Zakupienie stolików, 
krzesełek obrotowych i 
biurko- serwera 
sieciowego dla 
nauczyciela. 

konserwatorzy, 
elektryk, 
nauczyciel 
informatyki- 
mgr Dorota 
Adamska 

wrzesień 
2007r. 

wyposażenie 
pracowni 

2. Zatrudnienie w 
szkole informatyka w 
celu sprawdzenia 
oprogramowania i 
systemów. 
Zakupienie programu    
„ Office” i programu 
antywirusowego. 

Każdy komputer został 
przeglądnięty pod 
kątem oryginalnego 
systemu i 
oprogramowania. 

informatyk 
księgowa 

wrzesień 
2007r. 

 protokoły rad 
pedagogicznych w 
wersji 
elektronicznej 

3. Utworzenie 
centrum 

1.Zakupienie 
programów. 

dyrektor 2007/2008r. programy 
komputerowe, 



multimedialnego w 
bibliotece. 
Kompletne 
skomputeryzowanie 
katalogów 
bibliotecznych w 
ramach programu          
„ MOL”. 
Dalsze rozwijanie 
koncepcji 
funkcjonowania w SP 
nr 3 centralnego 
ośrodka informacji 
szkolnej. 

2.Zakupienie programu 
„MOL”. 

skomputeryzowane 
katalogi w 
bibliotece szkolnej 

4. Podłączenie 
Internetu w budynku 
B. 

Podłączenie Internetu. informatyk październik 
2007r. 

druki ustaw i 
rozporządzeń 

5. Systematyczna 
wymiana sprzętu i 
oprogramowania 
szkolnych pracowni 
komputerowych 

W ramach posiadanych 
środków. 

informatyk w ciągu 
roku  

 

6. Lepsze 
wykorzystanie poczty 
internetowej- 
przesyłanie informacji 
nauczycielom. 
Lepsze wykorzystanie 
technologii 
komputerowej do 
prowadzenia lekcji z 
różnych przedmiotów. 

1.Korzystanie z poczty 
celem przesyłania 
ważnych informacji 
nauczycielom. 
 
2.Wykorzystanie 
komputera do lekcji. 
 
 

sekretarka 
 
 
 
 
nauczyciele  

w ciągu 
roku  
 
 
 
w ciągu 
roku 

 
 
 
 
 
konspekty, pomoce 
wykonane na 
komputerze 

7. Tworzenie kół 
komputerowych. 
 
Zajęcia komputerowe 
dla uczniów wg 
programu „ Twój 
problem, naszym 
problemem”. 
 
8. Udział w kursie 
komputerowym. 

Prowadzenie kół 
zainteresowań. 
 
Realizowanie projektu 
organu prowadzącego  
„ Twój problem, 
naszym  
 
 
 
 
 
 
 

L.Jaroszewska 
D.Adamska 
 
L.Jaroszewska 
 
 
 
 
 
D.Ręczkowska 
M.Szałapska 
B.Burtowska- 
Procak 
R.Pleśniak 
 

w ciągu 
roku 
 
w ciągu 
roku 
 
 
 
 
listopad/ 
grudzień 
2007r. 

dzienniki kół  
 
 
dzienniki zaję 
komputerowych 
 
 
 
 
zaświadczenie 
ukończenia kursu 

 
PRIORYTETY  USTALONE  PRZEZ   



DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 
 
1. Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno- 
    przyrodniczych. 
 

Działania Sposoby i formy 
realizacji 

Wykonawcy Termin Dowody 
realizacji 

1. Badanie wyników 
nauczania w zakresie 
matematyki: 
a) w klasach III 
 
b) w klasach IV 
 
c) w klasach V 
d) w klasach VI 

 
 
 
M. Decker 
A. Watral 
A. Łobowicz 
M. Szałapska 
K. Gądek 
B. Dudek 

 
 
 
XI 
 
X 
 
XI 
X 

 
 
 
Opracowane 
wyniki, wnioski do 
realizacji 

2. Badanie wyników 
nauczania w zakresie 
przyrody: 
a) w klasach III 
 
b) w klasach V 
 
 
c) w klasach VI 

 
 
 
M. Decker 
A. Watral 
M. Dłużniewski 
I. Wulkiewicz – 
Flis 
B. Zdrolik 

 
 
 
XI 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
Opracowane 
wyniki, wnioski do 
realizacji 

1. Podnoszenie 
wyników nauczania w 
grupie przedmiotów 
matematyczno- 
przyrodniczych. 

3. Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych dla 
chętnych uczniów 
uzdolnionych: 
a) kół matematycznych 
w klasach I - III 
 
 
b) kół matematycznych 
w klasach IV – VI 
 
 
c) kół przyrodniczych 
w klasach I – III 
 
d) kół przyrodniczych 
w klasach IV - VI 
 
 
c) prowadzenie 
(nieodpłatnie) 
Matematycznej Ligi 
Zadaniowej dla 

 
 
 
 
L. Majerska 
S. Kutna-Paetz 
E. Sochacka 
 
B. Dudek 
M. Szałapska 
A. Łobowicz 
 
E. Matusiak 
B. Ratusz 
 
I. Wulkiewicz- 
Flis 
B. Zdrolik 
 
B. Dudek 
M. Szałapska 
K. Gądek 
A. Łobowicz 

 
 
 
 
cały rok 
 
 
cały rok 
 
 
cały rok 
 
cały rok 
 
 
cały rok 
 
 

 
 
 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
 
sprawozdanie z 
przebiegu Ligi za I 
i II semestr 



chętnych uczniów klas 
IV - VI 

 

4. Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych dla 
uczniów z trudnościami 
dydaktycznymi: 
a) zdw z matematyki 
 
 
b) zdw z przyrody 

 
 
 
 
B. Dudek 
A. Łobowicz 
M. Szałapska 
B. Zdrolik 

 
 
 
 
cały rok 
 
cały rok 

 
 
 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 

5. Realizacja projektu 
organu prowadzącego 
„Twój problem naszym 
problemem”: 
a) zajęcia z matematyki 
 
 
b) zajęcia z przyrody 

 
 
 
 
B. Dudek 
M. Szałapska 
A. Łobowicz 
I. Wulkiewicz - 
Flis 

 
 
 
 
od IX do 
XII 

 
 
 
 
dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych 
 
dziennik zajęć 
pozalekcyjnych 

6. Dodatkowe zajęcia 
prowadzone 
nieodpłatnie przez 
nauczycieli 
matematyki: 

B. Dudek 
M. Szałapska 
K. Gądek 
A. Łobowicz 

cały rok Zapis daty i tematu 
zajęć w 
NOTATKACH 
dziennika 
lekcyjnego 

 
 

 

III. FORMY DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO 
REALIZACJI ZADAŃ NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO. 

1. Zadania nadzoru pedagogicznego realizowane będą poprzez działalność: 

- diagnostyczno-oceniającą, 

- wspomagającą. 

2. Działalność diagnostyczno-oceniająca obejmuje w szczególności: 

- systematyczną kontrolę przestrzegania prawa oraz działalności statutowej, 

-    diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

-     ocenianie tej działalności w całości lub w wybranych zakresach, 



-     gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy. 

 

3. Zadania diagnostyczno-oceniające wykonywane będą w formie: 

- hospitacji, 

- badania wybranych obszarów działania, 

- badania statutowej działalności szkoły. 

4. Formami działalności wspomagającej będą w szczególności: 

- szkolenia i narady, 

- przekazywanie informacji o przepisach prawa i aktualnych problemach 

oświatowych, 

- udział w rozwiązywaniu problemów, inspirowanie nauczycieli do samodzielnej, 

innowacyjnej i twórczej działalności, wskazywanie właściwego trybu postępowania, 

- upowszechnianie i wdrażanie przykładów dobrych praktyk, 

- inspirowanie współpracy między nauczycielami, szkołami i instytucjami 

działającymi w edukacji. 

IV. PRZEDMIOT BADAŃ NADZORU PEDAGOGICZNEGO.      
(art. 33 ust. 2 ustawy) 
1. Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

2. Przestrzeganie zasad oceniania, przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz 

frekwencji uczniów na zajęciach. 

3. Przestrzeganie postanowień i zapisów Statutu Szkoły. 

4. Przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach. 

5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki. 

6. Kontrola rzetelności prowadzenia wymaganej dokumentacji pedagogicznej. 

 

V. ZASADY TWORZENIA I OGŁOSZENIA PLANU 

NADZORU PEDAGOGICZNEGO.  



1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowywany jest każdego roku i przedstawiany 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku 

szkolnego, którego dotyczy plan. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia: 

- plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

- wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich. 

3. Plan nadzoru pedagogicznego zawiera: 

- zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań, 

- plan hospitacji, 

- tematykę szkoleń nauczycieli, uwzględniających w szczególności wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku 

szkolnym, 

- inne informacje, uznane przez dyrektora szkoły za istotne. 

4. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego Dyrektor szkoły przedstawia Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru, zawierającą: 

- zakres wykonania planu, 

- wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: 

∗ wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw 

programowych, oraz wyników egzaminów zewnętrznych, 

∗ ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu bezpieczeństwa w szkole, 

- podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego 

wraz z informacją o ich skutkach. 

 

VI. UDZIELANIE POMOCY NAUCZYCIELOM. 
1. Udzielanie pomocy nauczycielom odbywa się poprzez: 

- wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy, 



- inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych i twórczej 
działalności, 

- ułatwianie realizacji działań podejmowanych w zakresie awansu zawodowego 
nauczycieli, 

- wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach, 
- wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności poprzez 

organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz organizowanie współpracy między 
nauczycielami, szkołami, placówkami, jednostkami samorządu terytorialnego, 
organami prowadzącymi szkoły, OKE, stowarzyszeniami i organizacjami, 

- tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, 
- upowszechnianie osiągnięć zawodowych nauczycieli, 
- udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, 
- przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach 

prawa. 

 

 

 

 

VII. GROMADZENIE INFORMACJI O PRACY 
NAUCZYCIELI. 

- prowadzenie hospitacji  zajęć z uczniami, 

- prowadzenie hospitacji spotkań z rodzicami, 

- analiza dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej prowadzonej przez 

nauczyciela, 

- analiza arkuszy samooceny pracy nauczyciela, 

- analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych (przedmiotowych, 

wychowawczych), w których uczestniczy dany nauczyciel, 

- ocena udziału nauczyciela w organizacji konkursów, uroczystości szkolnych i 

rocznicowych. 

 

VIII.  PROWADZENIE HOSPITACJI. 
 



1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych 

zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynności 

Dyrektora i innych osób sprawujących nadzór pedagogiczny w szkole. 

2. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy 

nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego 

lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły. 

3. Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną lub jednostkę zajęć. Hospitujący nie 

może wprowadzać zmian dotyczących tematu lekcji lub innych zajęć 

i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania. 

4. W szkole prowadzone są następujące rodzaje hospitacji: 

- kontrolno-oceniająca, 

- doradczo-doskonaląca, 

- diagnozująca. 

5. Celem hospitacji kontrolno-oceniającej jest gromadzenie informacji o pracy nauczyciela 

i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych. 

6. Celem hospitacji doradczo-doskonalącej jest wspomagania rozwoju zawodowego 

nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. 

7. Celem hospitacji diagnozującej jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, 

postaw i prezentowanej wiedzy uczniów. 

8. Hospitacji mogą podlegać: 

      -  lekcje, 

      - zajęcia pozalekcyjne, 

     -  konkursy, 

    - prezentacje artystyczne, 

    - uroczystości szkolne, 

    - zebrania z rodzicami. 

9. Plan hospitacji na dany rok opracowują dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 

10. Plan hospitacji wraz z harmonogramem zostaje przedstawiony Radzie Pedagogicznej                  
w terminie do 20 września roku szkolnego. 



11. Nie hospituje się zajęć, jeżeli obecność osób trzecich może zakłócić przebieg pracy 
diagnostycznej lub terapeutycznej. 

12. Hospitacje prowadzi Dyrektor szkoły oraz inne osoby sprawujące nadzór pedagogiczny 
według przyjętego podziału kompetencji. 

13. Omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia, a w 
uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu. 

 
 

IX. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PROWADZONEGO 

NADZORU. 
1. Dokumentami nadzoru pedagogicznego są: 

- arkusze hospitacji lekcji, 
- analiza wyników sprawdzianów  próbnych i sprawdzianu zewnętrznego , 
- raporty z przeprowadzonych badań, 
- teczki pracy nauczycieli zawierające notatki pohospitacyjne oraz sprawozdania 

z realizacji zadań dotyczących własnego rozwoju zawodowego, 
- wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
- wykaz zrealizowanych wycieczek, 
- informacje o udziale nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia, 
- sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru (ocena sytuacji wychowawczej i 

opiekuńczej w szkole, analiza działań podjętych w ramach nadzoru i uzyskane 
skutki). 

B) 
SZCZEGÓŁOWY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA 

ROK SZKOLNY 2007/2008. 
 

Przyjmuje się do realizacji w roku szkolnym 2007/2008: 
 

a) Zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań. 

b) Plan hospitacji na rok szkolny 2007/2008. 

c) Tematykę szkoleń nauczycieli. 

d) Inne informacje uznane przez Dyrektora Szkoły za istotne. 

 
Ad a) Określono następujące zakresy tematyczne, podlegające 

badaniom diagnostycznym do przeprowadzenia przez wyznaczone 
zespoły tematyczne i problemowe: 

 
- Efekty podejmowanych działań w zakresie poprawy frekwencji na zajęciach 
lekcyjnych;                                                                                                                           
zespół pedagogów szkolnych pod kierownictwem mgr Doroty Paczki , 



 
- Sposoby pracy z uczniem zdolnym;                                                                     
wszystkie zespoły przedmiotowe pod kierownictwem swych przewodniczących, 
 
- Podnoszenie wyników nauczania w grupie przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych, a w szczególności w zakresie sprawdzianów próbnych, sprawdzianu 
zewnętrznego klas szóstych                                                                                               
zespół pod kierownictwem mgr Małgorzaty Delegacz –Pawłów, 
 
- Analiza i ocena efektów działań podejmowanych w Szkole Podstawowej Nr 3         
w Kłodzku w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 
 
- Celowość i jakość zajęć zaplanowanych do realizacji z puli godzin do dyspozycji 
dyrektora, prowadzonych dla uczniów klas I - VI ;                                                               
zespół pod kierownictwem mgr Marzeny Dworczak (klasy I-III)  i mgr Małgorzaty 
Delegacz Pawłów (klasy IV-VI ), 
 
- Zakres tematyki i jakość spotkań z rodzicami, prowadzonych przez wychowawców 
klas;                                                                                                                                  
zespół pod kierownictwem mgr Marzeny Dworczak i mgr Małgorzaty Delegacz -
Pawłów, 
 
- Ocena znajomości i stosowania postanowień Statutu Szkoły przez nauczycieli i 
wychowawców;                                                                                                                  
zespół pod kierownictwem mgr Doroty Ręczkowskiej, 
 
- Ocena sposobu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;                          
zespół pod kierownictwem mgr Marzeny Dworczak i mgr Małgorzaty Delegacz -
Pawłów, 
 
- Sposób realizacji zajęć godzin z wychowawcą;                                                                  
zespół pod kierownictwem mgr Małgorzaty Delegacz –Pawłów. 

 
 
Ad b) plan hospitacji na rok szkolny 2007 / 2008: 
 

 Tematyka hospitacji kontrolno- oceniających i doradczo- doskonalących: 
 

1. Przestrzeganie przepisów BHP w czasie zajęć.                                                           
2. Trafność doboru metod i form pracy z uczniem zdolnym. 

                  3. Poprawność doboru treści do tematu lekcji. 
            
Wykaz obserwowanych umiejętności , postaw i prezentowanej wiedzy 

 w czasie hospitacji diagnozujących: 
 

1. Diagnozowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
 
2. Diagnozowanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji przez 

uczniów. 



 
3. Diagnozowanie umiejętności społecznych i współpracy: 

• utrzymywania dobrych stosunków z innymi ludźmi, współpraca z nimi w 
osiąganiu wspólnych celów, 

• odpowiedzialność za wspólne decyzje i działania , 
• umiejętność poprawnego rozpoznawania , analizowania  i reagowania  we 

właściwy sposób na naganne zachowania, zachowania dyskryminacyjne i 
nielojalne, 

• umiejętność okazywania tolerancji wobec innych poglądów, 
• rozwijanie umiejętności negocjacji  i osiągania konsensusu. 

 
4. Umiejętność efektywnej pracy w grupie. 
 
5. Umiejętność sprawdzania pomysłów i rozwiązań, podejmowania decyzji na podstawie 

faktów i doświadczeń. 
 

6. Umiejętność odtwarzania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. 
 

7. Umiejętność samooceny. 
 

8. Umiejętność uwzględniania opinii i poglądów innych – tolerancja. 
 

9. Postawa  asertywna w kontaktach między rówieśnikami. 
 

10. Znajomość i stosowanie zasad pracy w zespole. 
 

11. Umiejętność prezentacji wyników pracy grupy. 
 

12. Diagnoza zagrożeń bezpieczeństwa , odpowiedzialność uczniów za przestrzeganie 
przepisów BHP. 

 
13. Poszanowanie symboli narodowych. 

 
14. Kultura zachowania na przerwach , w szatni, w kontaktach z pracownikami szkoły. 

 
15. Umiejętność prowadzenia dyskusji. 

 
16. Okazywanie szacunku osobom starszym, przełożonym, nauczycielom. 

 
17. Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych. 

 
18. Umiejętność autoprezentacji. 

 
Szkolny system hospitowania: 
 
       Wewnątrzszkolne zasady procesu hospitowania 
                   w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku. 
 
Hospitacja to: 

1. obserwacja wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, 



2. jedna z form i procedur nadzoru pedagogicznego służąca do gromadzenia informacji 
o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny jego pracy, inspirowanie i wspomaganie 
nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły 

      i podejmowania nowatorstwa pedagogicznego. 
1. Cel hospitacji –  diagnozowanie pracy szkoły – stanu wiedzy, umiejętności oraz 

postaw uczniów, partnerskie wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu 
procesu kształcenia i wychowania. 

2. Mogą być hospitacje: 
• doradczo-doskonalące – mające na celu pomoc nauczycielowi w określaniu 

kierunków dalszego rozwoju, samodoskonalenia oraz doskonalenia własnego 
warsztatu pracy, 

• kontrolno-oceniające – mające na celu zaobserwowanie pracy nauczyciela, 
jego kontaktu z uczniami, stosowanych metod pracy, wpływu nauczyciela na 
zachowania uczniów, 

• diagnozujące – mające na celu zaobserwowanie umiejętności, postawy i 
prezentowaną wiedzę uczniów. 

3. Hospitowane mogą być wszystkie formy działań szkolnych nauczycieli: 
• lekcje, 
• zajęcia pozalekcyjne, 
• konkursy, 
• prezentacje artystyczne, 
• uroczystości szkolne, 
• zebrania z rodzicami. 

4. Hospitacje przeprowadzają: dyrektor i wicedyrektorzy. Hospitujący ustalają plan 
hospitacji w porozumiewaniu z nauczycielami do 20 września każdego roku 
szkolnego. Przewiduje się też hospitacje niezapowiedziane – w szczególnych 
wypadkach. Plan hospitacji umieszczony jest w pokojach nauczycielskich. 

5. Opiekunowie stażu mają obowiązek hospitować zajęcia nauczycieli, których są 
opiekunami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W danym roku szkolnym hospitacji podlegają wszyscy nauczyciele:  
• nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie (stażyści) oraz nauczyciele 

posiadający niewielkie doświadczenie pedagogiczne (kontraktowi) – minimum 
2 razy, w tym z udziałem opiekuna stażu, 

• nauczyciele bez aktualnej oceny pracy – zgodnie z harmonogramem oceny 
nauczycieli, 

• nauczyciele starający się o wyższy stopień awansu zawodowego – po 
zakończeniu stażu, 

• nauczyciele mianowani i dyplomowani – nie mniej niż raz w roku. 
7. W danym roku szkolnym hospitacje odbywają się pod kątem zapowiedzianej 

problematyki hospitacyjnej, opracowanej na podstawie aktualnych rozporządzeń MEN 
i priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty. 

8. Hospitacja odbywa się poprzez rozmowę przedhospitacyjną, wizytę na zajęciach, 
obserwację, rozmowę z nauczycielem, uczniami, ewentualnie z rodzicami. 

 
 
 

Harmonogram hospitacji 
dyrektora mgr  D. Ręczkowskiej 

w roku szkolnym 2007/2008 



 
Lp. Nazwisko, 

imię 
nauczyciela 

Status 
zawodowy 

Hospitowane 
zajęcia/ 
klasa 

Rodzaj 
hospitacji 

Planowany 
termin 

Uwagi 

1. Dłużniewski 
Mieczysław 

mianowany przyroda diagnozująca listopad 
2007r. 

 

2. Wulkiewicz-
Flis Iwona 

dyplomowany  przyroda diagnozująca grudzień 
2007r. 

 

3. Zdrolik Beata kontraktowy przyroda doradczo- 
doskonaląca 

październik 
2007r. 

 

4. Dąbrowska 
Beata 

dyplomowany biblioteka kontrolno- 
oceniająca 

styczeń 
2008r. 

 

5. Pleśniak Rafał kontraktowy biblioteka doradczo- 
doskonaląca 
 

listopad 
2007r. 
 

 

6. Sonka Iwona  biblioteka doradczo- 
doskonaląca 

 marzec 
2008r. 

 

7. Barnaś Maciej kontraktowy wych. fizyczne doradczo- 
doskonaląca 

październik 
2007r. 

 

8. Kachel 
Kazimierz 

dyplomowany wych.fizyczne diagnozująca kwiecień 
2008r. 

 

9. Krukiewicz 
Marta 

kontraktowy wych. fizyczne doradczo- 
doskonaląca 

marzec 
2008r. 

 

10. Szkaradek 
Aleksander 

kontraktowy wych. fizyczne doradczo- 
doskonaląca 

grudzień 
2007r. 

 

11. Kowalska 
Anna  

kontraktowy pedagog doradczo- 
doskonaląca 
kontrolno-
oceniająca 

październik 
2007r. 
luty 2008r. 

 

12. Niesłuchowska 
Ranata 

kontraktowy logopeda doradczo- 
doskonaląca 
kontrolno-
oceniająca 

listopad 
2007r. 
kwiecień 
2008r. 

 

 
 

Hospitacje diagnozujące 
dyrektora mgr D.Ręczkowskiej 

w roku szkolnym 2007/2008 
 

Lp. Nazwisko, imię 
nauczyciela 

Hospitowane 
zajęcia 

Badana, obserwowana 
umiejętność, postawa 

Uwagi 

1. Dłużniewski 
Mieczysław 

przyroda Umiejętność sprawdzania 
pomysłów i rozwiązań, 
podejmowania decyzji na 
podstawie faktów i 
doświadczeń. 

 

2. Wulkiewicz- Flis 
Iwona 

przyroda Umiejętność odtwarzania i 
przetwarzania informacji z 
różnych źródeł. 

 



3. Kachel 
Kazimierz 

wych.fizyczne Umiejętność efektywnej pracy 
w grupie. 

 

 
 
 

Harmonogram hospitacji 
wicedyrektora mgr M. Delegacz-Pawłów 

w roku szkolnym 2007/2008 
 

Lp. Nazwisko, 
imię 

nauczyciela 

Status 
zawodowy 

Hospitowane 
zajęcia/ 
klasa 

Rodzaj 
hospitacji 

Planowany 
termin 

Uwagi 

1. Adamska 
Dorota 

dyplomowany Informatyka 
V b II 

diagnozująca listopad 2007 
I t. 
 

lek. 
otwarta 

2. Burtowska-
Procak Beata 

dyplomowany język polski 
IV  

diagnozująca paździer.2007
IV t. 
 

lek. 
otwarta 

3. Chojdys-
Oktawiec 
Katarzyna 

mianowany język polski 
VI a 

kontrolno-
oceniająca 

kwiecień 
2008 III t.  

 

4. Dudek 
Bożena 
 

dyplomowany godz. wych. 
V b 

diagnozująca grudzień 
2007 II t.  

lek. 
otwarta 

5. Gądek 
Krystyna 

mianowany godz. wych. 
VI d 

kontrolno-
oceniająca 
 

maj 2008 II t. 
 

 

6. Głasek 
Violetta 

mianowany religia 
VI b 

doradczo-
doskonaląca 

listop. 2007 
II t. 
  

 

7. Jaroszewska 
Lidia 

dyplomowany inform. - VI  
 
zebranie z 
rodzicami – V c 

kontrolno-
oceniająca 

listop. 2007 
IV t. 
 
luty 2008 

 

8. Łobowicz 
Artur 

Kontraktowy 
/staż od 
1.09.2006 

matematyka IV 
 
koło matem- VI 

doradczo-
doskonaląca 

listop. 2007 
III t 
marzec 2008 
II t.  

opiekun: 
M 
Szałapska

9. Łopuszyńska 
Ewa 

mianowany religia – II b 
 
konkurs - II 

kontrolno-
oceniająca 

marzec 2008 
II t. 
paźdz. 2007 
III t. 

 

10. Mokrzycka 
Małgorzata 

kontraktowy religia – IV c 
 
konkurs - IV 

kontrolno-
oceniająca 

listop. 2007 
III t. 
kwiecień 
2008 II t. 

 

11. Morawski 
Marek 

dyplomowany uroczystość 
szkolna – 
występ chóru 

diagnozująca listopad  
2007  

 



12. Mróz 
Katarzyna 

kontraktowy godz. wych. 
IVd 
 
jęz. ang. – VI a 

doradczo-
doskonaląca 

listop. 2007 
II t.  
 
luty 2008  
III t.   

 

 
13. 

 
Paczka 
Dorota 

 
dyplomowany

 
dokumentacja  
pedagoga 

 
kontrolno-
oceniająca 

 
wrzesień 
luty, czerw. 
 

 

14. Sonka Iwona mianowany religia – IV d kontrolno-
oceniająca 
 

styczeń 2008 
II t.   

 

15. Szałapska 
Mariola 

dyplomowany Matematyka 
V 

diagnozująca grudzień 
2007 II t. 
 

lekcja 
otwarta 

16. Tomaszewska 
Grażyna 

dyplomowany zebranie z 
rodzicami – V d
koło plast. 

kontrolno- 
oceniająca 
diagnozująca

listop. 2007  
 
kwiecień 
2008 II t. 

 

17. Watral 
Elżbieta 

stażysta język angielski 
VI a 
przedstaw. V b 

doradczo-
doskonaląca 

paździer. 
2007 III t.  
stycz. 2008 
IIt.  

 

18. Węgrzyn 
Dorota 

kontraktowy język polski 
VI d 
V d 

doradczo-
doskonaląca 

paździer. 
2007 I t.  
kwiecień 
2008 II t.  

 

19. Winiarz 
Danuta 

mianowany ske kontrolno-
oceniająca 
 

grudzień 
2007 II t. 

 

20. Zwaduch 
Wojciech 

Stażysta 
/staż od 
1.09.2007 

język angielski 
IV 
 
II 

doradczo-
doskonaląca 

paździer.2007 
IIt  
 marzec 2008 
IIIt 

opiekun: 
S. Kutna-
Paetz  

21. Zwardoń 
Magdalena 

mianowany historia VI a kontrolno-
oceniająca 
 

styczeń 2008 
II t.  

 

 
Hospitacje diagnozujące 

wicedyrektora mgr M. Delegacz-Pawłów 
w roku szkolnym 2007/2008 

 
Lp. Nazwisko, imię 

nauczyciela 
Hospitowane 

zajęcia 
Badana, obserwowana 
umiejętność, postawa 

Uwagi 

1. Adamska Dorota informatyka Diagnoza zagrożeń 
bezpieczeństwa, 
odpowiedzialność uczniów za 
przestrzeganie przepisów bhp. 

Udział 
obserwatorów-   
n-li stażystów i 
kontraktowych 

2. Burtowska- język polski Diagnozowanie umiejętności Udział 



Procak Beata czytania ze zrozumieniem. obserwatorów-   
n-li stażystów i 
kontraktowych 

3. Dudek Bożena godz. wych. Postawa asertywna  
w kontaktach między 
rówieśnikami. 

Udział 
obserwatorów- 
mł. wych. 

4. Morawski Marek uroczystość 
szkolna – 
święto 
niepodległości 

Umiejętność prezentacji 
wyników pracy grupy. 
Poszanowanie symboli 
narodowych. 

Apel dla klas 
IV - VI 

5. Szałapska 
Mariola 

matematyka Umiejętność zastosowania w 
praktyce ułamków 
dziesiętnych. 

Udział 
obserwatorów-   
n-li stażystów i 
kontraktowych 

6. Tomaszewska 
Grażyna 

koło plastyczne Umiejętność aktywnej pracy w 
grupie. 

 

 
 
 
 

Harmonogram hospitacji 
wicedyrektora mgr M. Dworczak 

w roku szkolnym 2007/2008 
 
 

Lp. Nazwisko, 
imię 

nauczyciela 

Status 
zawodowy 

Hospitowane 
zajęcia/ 
klasa 

Rodzaj 
hospitacji 

Planowany 
termin 

Uwagi 

1. Banaś Iwona mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.II.b 

kontrolno- 
oceniająca 

28.XI.07r. 
 

 

2. Chodorowska 
Zofia 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.I.a 

kontrolno- 
oceniająca 

4.XII.07r.  

3. Decker 
Małgorzata 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.III.a 

diagnozująca  16.V.08r. Zajęcia 
otwarte 

4. Fiałek 
Grażyna 
 

dyplomowany wych.przedszkolne diagnozująca 3.X.07r.  

5. Gospodarska-
Mycak 
Urszula 

dyplomowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.II.e 

diagnozująca 
 

9.I.08r. 
 

 

6. Koźmic 
Iwona 

kontraktowy świetlica doradczo-
doskonaląca 

18.III.08r. 
  

 

7. Kumko 
Katarzyna 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.III.c 

daignozująca 10.X.07r.  



8. Kutna-Paetz 
Stefania 

dyplomowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.II. a 

kontrolno-
oceniająca 

12.III.07r. Zajęcia 
otwarte 

9. Majerska 
Lucyna 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.I. c 

doradczo-
doskonaląca 

6.XI.07r.  

10. Matusiak 
Edyta 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.I. b 

kontrolno-
oceniająca 

14.XI.07r.  

11. Mochel 
Aneta 

mianowany wych.przedszkolne kontrolno-
oceniająca 

12.XII.07r.  

12. Mróz 
Marzena 

dyplomowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.I. d 

diagnozująca 21.XII.07r.  

 
13. 

 
Palko 
Grażyna 

 
dyplomowany

 
świetlica 

diagnozująca 21.I.08r. 
 

 

14. Pasek Dorota mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.II. d 

diagnozująca 
 

17.X.07r.  

15. Ratusz Beata mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.III. b 
 

kontrolno- 
oceniająca 

13.XII.07r. 
 

 

16. Smusz 
Bożena 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.II. c 

kontrolno-
oceniająca 

15.III.07r.  

17. Sochacka 
Ewa 

mianowany kształcenie 
zintegrowane 
kl.III.d 

kontrolno-
oceniająca 

5.III.07r.  

18. Zarychta 
Edyta 

kontraktowy świetlica doradczo-
doskonaląca 

9.IV.07r.  

19. Żak Danuta dyplomowany świetlica diagnozująca 
 

10.IV.08r.  

20. Ignasiak 
Dorota 

mianowany świetlica diagnozująca 24.X.07r.  

21. Watral Anna stażysta- od 
1.09.07r. 

kształcenie 
zintegrowane 
kl.III.e 

doradczo- 
doskonaląca 
kontrolno-
oceniająca 
 

21.XI.07r. 
 
15.IX.08r. 

Opiekun 
stażu 
M.Decker

 
Hospitacje diagnozujące 

wicedyrektora mgr M. Dworczak 
w roku szkolnym 2007/2008 

 
Lp. Nazwisko, imię 

nauczyciela 
Hospitowane 

zajęcia 
Badana, obserwowana 
umiejętność, postawa 

Uwagi 

1. Decker kształcenie Poszanowanie symboli Udział 



Małgorzata zintegrowane 
kl.III.a 

narodowych. obserwatorów-   
n-li stażystów . 

2. Pasek Dorota kształcenie 
zintegrowane 

Diagnozowanie 
umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. 

zaj. koła 
polonistycznego

3. Fiałek Grażyna wych.przedszkolne Umiejętność prowadzenia 
dyskusji. 

 

4. Gospodarska- 
Mycak Urszula 

kształcenie 
zintegrowane 

Umiejętność efektywnej 
pracy w grupie. 

SKE  

5. Kumko 
Katarzyna 

kształcenie 
zintegrowane 

Umiejętność sprawdzania 
pomysłów i rozwiązań, 
podejmowania decyzji na 
podstawie faktów i 
doświadczeń. 

zaj. korekcyjno- 
kompensacyjne 

6. Ignasiak Dorota zaj.świetlicowe Umiejętność poprawnego 
rozpoznawania, 
analizowania i reagowania 
we właściwy sposób na 
naganne zachowania, 
zachowania 
dyskryminacyjne i 
nielojalne. 

 

7. Mróz Marzena kształcenie 
zintegrowane 

Umiejętność prezentacji 
wyników pracy grupy. 

zaj. koła 
teatralnego 

8. Palko Grażyna świetlica Znajomość i stosowanie 
zasad pracy grupy. 

 

9. Żak Danuta świetlica Diagnozowanie 
umiejętności posługiwania 
się różnymi źródłami 
informacji przez uczniów. 

 

 
 
Ad c) W roku szkolnym 2007/2008 planuje się następujące 

szkolenia nauczycieli : 
 

- Szkolenie członków Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących, 
powołanych do przeprowadzenia  spawdzianów  w roku szkolnym 2007 / 2008.                                    
Planowany termin: kwiecień 2007r.; osoba odpowiedzialna mgr Małgorzata Delegacz-
Pawłów. 

 
- Szkolenie członków Rady Pedagogicznej  w zakresie „Pracy  z uczniem zdolnym”                             
Termin: listopad 2007, – szkolni liderzy WDNu , 

                                        
- Szkolenie  nauczycieli matematyki i przyrody w zakresie  metod  podwyższania 
jakości nauczania ww. przedmiotów, w szczególności wobec wymagań egzaminu 
kończącego klasę VI                                                                                             
Termin: grudzień 2007, osoba odpowiedzialna: mgr B. Dudek  

                                                                                   



- Szkolenie członków Rady Pedagogicznej  w zakresie systematycznej poprawy stanu 
bezpieczeństwa w szkole                                                                                              
Termin: styczeń 2008, pedagodzy szkolni, 

 
- Ewaluacja badań z zakresu poprawy frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i 
stopnia realizacji obowiązku szkolnego                                                                          
Termin: luty 2008,pedagodzy szkolni. 

  
Ad d) Dyrektor określa następujące priorytety nadzoru 

pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2007 / 2008: 
 
kontrola dyscypliny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
- kontrola efektywności prowadzonych zajęć z puli godzin do dyspozycji 

dyrektora, 
- kontrola stopnia wyposażenia i funkcjonalności szkolnych pracowni 

przedmiotowych i gabinetów lekcyjnych, 
- kontrola znajomości i stosowania przez nauczycieli postanowień Statutu 

Szkoły, 
- kontrola rzetelności pełnienia dyżurów nauczycielskich w budynkach szkoły 

oraz na posesji, w czasie przerw lekcyjnych, 
- kontrola poprawności i terminowości wypełniania dokumentacji 

pedagogicznej, 
- kontrola celowości i zgodności z przepisami wycieczek szkolnych, 

organizowanych przez  nauczycieli . 
 

                           DO OCENY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 
PRZEWIDZIANO NASTĘPUJACYCH NAUCZYCIELI: 

 
 

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Przewidywany termin 
oceny 

1. Lidia Jaroszewska 
 

luty 2008r. 

2. Grażyna Tomaszewska 
 

luty 2008r. 

3. Ewa Łopuszyńska 
 

marzec 2008r. 

4. Iwona Sonka 
 

marzec 2008r 

5. Magdalena Zwardoń 
 

kwiecień 2008r. 

6. Iwona Banaś 
 

luty 2008r. 

7. Zofia Chodorowska 
 

luty 2008r. 

8. Stefania Kutna- Paetz 
 

marzec 2008r 

9. Edyta Matusiak 
 

marzec 2008r 



10. Aneta Mochel 
 

marzec 2008r 

11. Beata Ratusz 
 

kwiecień 2008r. 

12. Bożena Smusz 
 

kwiecień 2008r. 

13. Ewa Sochacka 
 

kwiecień 2008r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO  
NAUCZYCIELI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 

 
L.p. Imię nazwisko nauczyciela Przewidywany termin 

oceny 
1. Wojciech Zwaduch 

 
czerwiec 2008r. 

2. Anna Watral 
 

czerwiec 2008r. 

 
 
 

SZKOLNY SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W PRACY 
WYCHOWAWCZEJ 

 
CELE: 

• Szkoła stwarza warunki wspomagające nauczycieli w pracy wychowawczej 
• Wychowawca klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta ze 

wsparcia nauczycieli uczących w danej klasie 
• Nauczyciel w pracy wychowawczej jest wspierany przez specjalistów i instytucje 

wspomagające proces wychowawczy. 
 
OBSZAR DZIAŁANIA RODZAJ DZIAŁANIA SPOSOBY REALIZACJI 

DYREKTOR I 
WICEDYREKTOR 

 diagnozuje potrzeby i 
oczekiwania nauczycieli 

 
 powierza funkcję opiekuna 

stażu nad początkującym 
nauczycielem 

 
 wspiera nauczycieli w 

pełnieniu funkcji 
wychowawcy klasy 

Wywiady, sondaże, ankiety, 
obserwacje 
 
 
Opracowanie procedury 
powierzania funkcji, 
zawieranie kontraktu 
 
 
Szkolenia, konsultacje, 



 
 zaznajamia się z 

organizacją  i zasadami 
funkcjonowania szkoły 

 
 wspiera nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów 
wychowawczo- 
opiekuńczych 

obserwacje, hospitacje 
 
 
Szkolenia BHP, regulaminy 
(pracy, dyżurów, wycieczek) 
 
Zatrudnianie specjalistów, 
umożliwiania kontaktu z 
placówkami 
specjalistycznymi 

SZKOLNI 
SPECJALIŚCI 

( pedagodzy i psycholog) 

 wspierają w 
rozpoznawaniu potrzeb i 
możliwości uczniów 

 
 oferują pomoc 

specjalistyczną 
 
 pomagają w realizacji 

programów 
wychowawczych 

Udostępnianie narzędzi 
badawczych, pomoc w 
diagnozowaniu i analizowaniu 
wyników. 
Prowadzenie zajęć 
specjalistycznych, zajęć w 
zakresie komunikacji, 
szkoleń, współuczestnictwo w 
wizytach domowych ucznia, 
prowadzenie mediacji, pomoc 
w kontaktach z placówkami 
specjalistycznymi, 
proponowanie literatury, 
dysponowanie procedurami 
postępowania nauczycieli 
dotyczących zachowań 
problemowych dziecka. 

ZESPOŁY 
NAUCZYCIELSKIE 

 wspólnie z wychowawcą 
rozpoznają potrzeby 
uczniów zespołu 
klasowego 

 
 doskonalą swoje 

umiejętności 
wychowawcze 

 
 opracowują programy i 

dokonują ewaluacji 

Wykorzystywanie metod, 
technik i narzędzi 
badawczych w diagnozowaniu 
zespołu 
 
Szkolenia zewnętrzne i 
wewnętrzne, otwarte zajęcia, 
wymiana doświadczeń 
 
Program wychowawczy i 
profilaktyki danej klasy, 
programy naprawcze. 

RODZICE  informują o potrzebach 
dziecka 

 
 
 
 uczestniczą w 

wychowawczych 
działaniach nauczycieli i 
szkoły 

 
 współpracują z 

Dostarczają dokumentację 
dziecka (opinie, orzeczenia 
poradni psychologiczno- 
pedagogicznych), 
indywidualne rozmowy, 
konsultacje. 
Udział na warsztatach dla 
rodziców. 
Uczestnictwo w 
szkoleniowych zebraniach 
nauczycieli. 



wychowawcą klasy Wspólne rozwiązywanie 
problemów. 
Pełnienie różnych funkcji 
wspierających 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008 opracowała we współpracy z 
wicedyrektorami Dyrektor Szkoły mgr Dorota  Ręczkowska 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008 przedstawiono do zaopiniowania 
Radzie Pedagogicznej  – dnia 13 września   2007r. 

Radzie Rodziców – dnia 11 września 2007 roku. 
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