
ZARZĄDZENIE NR 12/2015 

z dnia 15 września 2015r. 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Środzie Wielkopolskiej 

w sprawie planu nadzoru pedagogicznego 

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324), z późniejszymi zmianami ustalam, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdzam do realizacji plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. 

§ 2 

Plan nadzoru pedagogicznego jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                                        Marek Kostka 
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Plan nadzoru pedagogicznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Środzie Wielkopolskiej 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 

2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). 

 

 

II. Źródła zadań ujętych w planie: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. 

3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015. 

 

III. Plan nadzoru zawiera: 

1. Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej: 

a) ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły, 

b) monitoring, 

c) obserwacja, 

d) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy oraz 

awansu zawodowego nauczycieli. 

2. Zadania wynikające z kontroli. 

3. Zadania wynikające ze wspomagania. 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2015 

 

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też 

kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas. 

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – 

mówi szefowa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. 

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala 

podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym . 

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami 

realizacji polityki oświatowej państwa będą: 

 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-

wychowawczych. 

 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

 

 

 

IV. Plan nadzoru: 

 

1. Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej: 
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE 

EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
Obszary szkoły  Załącznik 

a) Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły. 
Wymaganie 10 – Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki 

oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 
Nr 1 

b)  Monitoring: 

(celowe, systematyczne, uporządkowane 

obserwowanie stopnia spełniania założonych 

przez szkołę celów). 

 

 

1) Monitorowanie systematyczności i różnorodności form 

oceniania uczniów. 

2) Ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie 

uczniów. 

3) Frekwencja uczniów. 

 

Nr 2 
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c) Obserwacja (hospitacja). 

1) Hospitacja kontrolno - oceniająca to hospitacja lekcji połączona 

z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym 

obserwatorem jest zwykle dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. 

Jest to element nadzoru pedagogicznego. 

2) Analiza warsztatu pracy nauczyciela – karta samooceny, 

kwestionariusz ankiety do ucznia. 

Nr 3 

d)  Gromadzenie informacji o pracy 

nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do 

dokonywania oceny ich pracy. 

System oceny pracy nauczyciela. Nr 4 
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ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTROLI: 

 

KONTROLI PODLEGA KIEDY JAK KTO 

Bieżące zapisy w dzienniku 

lekcyjnym – prowadzenie e-

dziennika. 

IX/VI 

 

Monitorowanie systematyczności i jakości 

zapisów w e-dzienniku zarówno przez 

wychowawców jak i nauczycieli. 

Dyrektor 

Zgodność prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania 

z przepisami prawa. 

IX/VI 

 

Analiza dokumentacji prowadzonej przez 

nauczyciela, dokumentującej proces dydaktyczny 

i realizacje podstawy programowej. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Terminowość przygotowania 

planów dydaktycznych i planów 

wychowawczych klas. 

IX Analiza dokumentacji. 
Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Kontrola realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i 

kształcenia w zawodach. 

IX/VI 

 
Hospitacje wg. harmonogramu. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Kontrola frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych. 

IX/VI 

 
Analiza miesięczna frekwencji e-dziennik. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Organizacja i przebieg egzaminów 

zewnętrznych. 

IX/VI 

 

Analiza dokumentacji prowadzonej w związku z 

egzaminami zewnętrznymi, kontrola 

przestrzegania terminów wynikających z 

procedur. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Prawidłowość sprawowania 

dyżurów przez nauczycieli. 

IX/VI 

 

Obserwacja nauczycieli czy pełnią dyżur zgodnie 

z harmonogramem. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 
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Kontrola sposobów oceniania na 

zajęciach dydaktycznych i zgodność 

z zapisami dokumentów 

wewnętrznych szkoły. 

IX/VI 

 
Obserwacja podczas hospitacji zajęć. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Kontrola wykorzystania środków 

dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji podstawy programowej 

lub realizacji zadań statutowych. 

IX/VI 

 
Obserwacja podczas hospitacji zajęć. 

Dyrektor/ 

wicedyrektorzy 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

VIII/IX 
Przeglądy, kontrole pomieszczeń, zaplanowanie 

remontów, ewakuacja próbna. 
Dyrektor 
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ZADANIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ: 

 

Formy działalności wspomagającej Działania Załącznik 

Szkolenia i narady. 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie 

doskonalenia zawodowego - indywidualne 

uczestnictwo nauczycieli w kursach i 

konferencjach oraz organizacja szkoleniowych 

posiedzeń RP. 

Nr 5 

 Przekazywanie informacji o aktualnych problemach 

oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i 

placówek. 

Przekazywanie informacji podczas 

organizowanych spotkań i szkoleń rady 

pedagogicznej, tablica ogłoszeń, przekazywanie 

informacji. 

 

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, inspirowanie 

nauczycieli do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej 

działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania 

w konkretnych sprawach. 

Rozwiązywanie problemów według zasad.  

Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru 

pedagogicznego. 
Prezentacja wniosków na posiedzeniach RP.  

Wspomaganie nauczycieli odbywających staż. 
Bieżąca kontrola realizacji planów rozwoju 

zawodowego nauczycieli w trakcie stażu. 
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PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 

EWALUACJA WYBRANEGO OBSZARU SZKOŁY:           
                ZAŁĄCZNIK 1 

Przedmiot ewaluacji Cele ewaluacji 
Harmonogram 

Działania 
Odpowie-

dzialny  
Termin OBSZAR PRACY 

SZKOŁY: 

Sprawdzenie, w jakim 

stopniu: 

Wymaganie 10 – 

Wykorzystywane są 

zasoby szkoły lub 

placówki oraz środowiska 

lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju 

1. Czy szkoła lub 

placówka podejmuje 

inicjatywy na rzecz 

środowiska.  

2. Czy szkoła lub 

placówka 

współpracuje z 

instytucjami i 

organizacjami 

działającymi w 

środowisku? 

3. Czy szkoła 

współpracuje z 

różnymi 

podmiotami 

1. Powołanie zespołu 

ewaluacyjnego. 

 

2. Opracowanie wskaźników dla 

ewaluowanych obszarów 

(kryteria ewaluacji). 

 

3. Opracowanie planu ewaluacji i 

narzędzi ewaluacyjnych. 

 

 

4. Ewaluacja obszarów pracy 

szkoły wg. opracowanego 

harmonogramu. 

 

 

5. Opracowanie i prezentacja 

raportu. 

Dyrektor 

 

 

Zespół ds. 

ewaluacji 

 

 

Zespół ds. 

ewaluacji 

 

 

Zespół ds. 

ewaluacji 

 

 

 

Zespół ds. 

ewaluacji 

VIII 

 

 

IX 

 

 

 

IX/X 

 

 

 

X/V 

 

 

 

 

VIII 
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działającymi w 

środowisku? 

4. Czy szkoła korzysta 

z zasobów 

środowiska w 

procesie nauczania? 
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MONITORING 
SYSTEM MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW:           

                ZAŁĄCZNIK 2 

ELEMENT SYSTEMU 

MONITOROWANIA 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

(postępów uczniów) 

SPOSÓB PROWADZENIA MONITOROWANIA 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
KLASA TERMIN 

Diagnoza na „wejściu.” 
Opracowanie i omówienie wyników EGZAMINU 

GIMNAZJALNEGO w zespołach przedmiotowych. 
I IX 

Ocenianie wewnątrzszkolne: 

a) bieżące 

Systematyczności oceniania uczniów, różnorodność i 

częstotliwość poszczególnych form oceniania (odpowiedzi 

indywidualne, aktywność uczniów, prace klasowe, 

sprawdziany, prace domowe) – kontrola e-dziennika. 

I-IV cały rok 

b) analiza wyników  Posiedzenia RP. I-IV 

na koniec semestru, 

koniec roku 

szkolnego 

Wewnątrzszkolne badanie 

osiągnięć uczniów: 

wybrane kompetencje, efekty 

kształcenia. 

Obserwacja – kontrolno - oceniająca I-IV wg załącznika 3 

Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych. Omówienie 

wyników z radą pedagogiczną.  

Opracowanie i omówienie wyników egzaminu maturalnego i 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowych w 

zespołach przedmiotowych i przedstawienie wniosków na 

posiedzeniu RP. 

 IX/X 

Próbne egzaminy zewnętrzne. Arkusze egzaminu próbnego. III/IV I - II 
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HARMONOGRAM OBSERWACJI (HOSPITACJI): 
 

Dodatkowe obszary kontroli i diagnozy podczas obserwacji zawarte są we wzorze karty obserwacji, 

na której przed obserwacją zostaną podane wybrane cele główne. 
 

        ZAŁĄCZNIK 3 

CEL OBSERWACJI 

Kontrolno – oceniająca to hospitacja lekcji połączona z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem 

jest zwykle dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. Jest to element nadzoru pedagogicznego. 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUCZYCIEL TERMIN RODZAJ ZAJĘĆ UWAGI 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Biologia, fizyka, 

geografia, chemia 
W ciągu roku 

  

Bibliotekarz  W ciągu roku   

Doradca zawodowy  W ciągu roku   

Pedagog szkolny  

W ciągu roku 

Zajęcia w ramach 

godzin 

wychowawczych 

 

Wychowawcy klas   
W ciągu roku 

Godziny 

wychowawcze 
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SYSTEM OCENY PRACY NAUCZYCIELA:              

                                                                                        ZAŁĄCZNIK 4 

Element systemu Sposób dokonywanej analizy Kiedy 

Samoocena nauczyciela. Arkusz samooceny nauczyciela (autorefleksja). I/VI 

Analiza pracy własnej nauczycieli. Sprawozdanie z pracy nauczyciela, wychowawcy. VI 

 

 

 PLAN SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 
                        ZAŁĄCZNIK 5 

TEMAT SZKOLENIA CEL SZKOLENIA 
PROWADZĄCY 

SZKOLENIE  
TERMIN UWAGI 

 

 

Rozwiązywanie konfliktów 

 

Wzmocnienie bezpieczeństwa 

młodzieży 
Ewa Gordziej Instytut HR X/XI 

 

 

Dopalacze 

 

Policja XII/I 

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w 

szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez zaangażowanie 

przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowywanie 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

 

CECH/URZĄD 

PRACY/PRACODAWCY 
IV/V 
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PLAN I TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH: 
 

TEMAT NARADY CEL NARADY  
PROWADZĄCY 

NARADĘ 
TERMIN UWAGI 

 

Organizacja roku szkolnego 

2015/2016. 

 

Przydział czynności na rok 

szkolny 2015/2016, 

przedstawienie organizacji 

tygodniowego 

rozkładu zajęć, sprawy bieżące. 

Dyrektor 

VIII 

 

Przyjęcie planu nadzoru 

pedagogicznego. 

 

Przyjęcie planu nadzoru 

pedagogicznego 

i planów pracy na 

rok szkolny, sprawy bieżące. 

Dyrektor 

IX 

 

Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznego. 

Analiza wyników, określenie 

mocnych stron i problemów, 

zbudowanie programu poprawy 

efektywności kształcenia. 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

X/XI 

 

 

Klasyfikacja za I semestr. 

Analiza wyników nauczania 

i zachowania. 
Dyrektor, 

wychowawcy 
I  

 

Klasyfikacja końcowa klas 

maturalnych. 

 

Klasyfikacja końcowa klas 

maturalnych, organizacja 

egzaminu maturalnego, sprawy 

bieżące. 

Dyrektor, 

wychowawcy 
IV 

 

Procedury egzaminów zewnętrznych 

OKE. 

Omówienie procedur 

przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych OKE. 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy Wg. potrzeb 
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Klasyfikacja za II semestr. 

Analiza wyników nauczania i 

zachowania. 

 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

VI 

 

Podsumowanie pracy w II semestrze 

2015/2016. 

Przedstawienie sprawozdania z 

działalności dydaktyczno – 

wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, informacja o realizacji 

planu nadzoru pedagogicznego. 

Dyrektor, 

wychowawcy 

VIII 

 

 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym2014/2015: 

 

1. Dydaktyczne: 

 Rozpoznawanie zdolności i zainteresowań uczniów 

 Kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania 

 Urozmaicanie procesu nauczania – różne formy i techniki zajęć 

 Udział w konkursach 

 Udział w projektach unijnych 

 Praca nad frekwencją uczniów 

2. Wychowawcze: 

 Umiejętność walki ze stresem 

 Integracja społeczna 

 Nauka samorządności 

 Zaangażowanie w akcje prozdrowotne, społeczne, ekologiczne 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 Organizacja pracy szkoły: 

 Zapewnienie większego bezpieczeństwa w szkole – zwiększenie ilości dyżurów (dyżur przed szkołą). 
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Plan nadzoru pedagogicznego przedstawiono Radzie Pedagogicznej CKZiU w Środzie Wielkopolskiej 11.09. 2015 r. 
 

 

 

Dyrektor: Marek Kostka 
 

 


