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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH 

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 

poz. 1324), 

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

 

Plan nadzoru Dyrektora Szkoły jest opracowany i realizowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w 

zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez 

publikację na stronie internetowej szkoły. 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie 

planowanych lub doraźnych działań. 

 

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, 

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 

3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących, 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, 
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5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

Formami nadzoru pedagogicznego są: 

1) ewaluacja, 

2) kontrola, 

3) wspomaganie. 

 

Źródła planowania nadzoru: 

1) kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, 

2) plan nadzoru kuratora oświaty, 

3) wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, 

4) koncepcja pracy szkoły, 

5) Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, Ustawa o systemie oświaty, 

6) wnioski z przeprowadzonych badań pracy szkoły. 

 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

1) „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania  przedszkolnego i kształcenia ogólnego”; 

2)  „Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów”. 

 

PLAN NADZORU MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

1)  w zakresie ewaluacji: 

- „Ewaluacja całościowa ” - (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym), 

- „Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

przedszkola, szkoły lub placówki” - (50% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

- „Ewaluacja problemowa w obszarze: Zarządzanie szkołą lub placówką” - (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

2) w zakresie kontroli: 

 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. 
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 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa. 

 Wybór podręczników szkolnych. 

 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami 

nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału 

na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz własnej historii i kultury. 

 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach 

podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami 

prawa. 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2010/2011: 

1) zaprojektowanie skutecznych działań, zmierzających do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyników sprawdzianu zewnętrznego, 

2) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, 

3) wspieranie uzdolnień uczniów, 

4) polepszenie bazy szkoły w zakresie pomocy dydaktycznych, 

5) poszerzenie współpracy z rodzicami. 

 

ZAWARTOŚĆ PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

 

 

Lp. Zakres realizacji – forma nadzoru Numer załącznika Uwagi 

1. Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram 1  

2. Ocena pracy nauczycieli 2  

3. Harmonogram obserwacji nauczycieli  3  

4. Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN 4  
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5. Harmonogram kontroli przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa 

5  

 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie jako: 

1) diagnozowanie skuteczności wykorzystania wyników zewnętrznych egzaminów, 

2) ocena skuteczności działań szkoły w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole, 

3) stopień realizacji koncepcji szkoły w projektach edukacyjnych, 

4) realizacja zadania współdziałania szkoły z rodzicami, 

5) diagnozowanie i analizowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej szkoły, z uwzględnieniem: 

1) realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, 

2) przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach, 

3) zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

4) kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci, 

5) monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli. 

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu: 

1) organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły, 

2) opracowanie planu WDN, 

3) finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 

4) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 

5) pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram 
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Lp. 
Obszar działalności – zadania 

przyjęte do realizacji 
Zakres realizacji Zespół ewaluacyjny Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia 

1. Badany obszar: Efekty WYMAGANIE: 

1.1. W szkole analizuje się wyniki 

egzaminu gimnazjalnego i 

innych wewnętrznych badań. 

M. Maniecka 

M. Dąbrowska 

E. Światowiec 

1. Ankieta dla nauczycieli – pytania kluczowe 

Jakie działania podejmują nauczyciele w celu 

zanalizowania wyników egzaminu zewnętrznego i 

badań wewnętrznych? 

W jaki sposób są prezentowane wyniki i jak przebiega 

ich analiza? 

Czy analiza jest pracą zespołową nauczycieli? 

2. Obserwacja zajęć – pytania kluczowe 

Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w 

swojej pracy? 

Czy wnioski z analizy egzaminów są wdrażane 

poprzez:  

 uświadomienie uczniom celów i zadań 

nauczania – uczenia się, 

 powiązania teorii z praktyką – wykorzystanie 

poznanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 zmiany w sposobie oceniania  

2. Badany obszar: Efekty Respektowane są normy 

społeczne, w szkole podejmuje się 

działania mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie pożądanych 

zachowań 

M. Nowak 

I. Szybowska 

L. Bełko 

M. Mikołajczyk 

1. Obserwacja zajęć 

Czy uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od 

przyjętych zasad postępowania? 

2. Ankieta dla rodziców 

Czy Pana/i dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich 

oczekuje? 

Czy Pana/i dzieci czują się w szkole bezpiecznie? 

3. Ankieta dla nauczycieli 

Jakie działania wychowawcze, mające na celu 
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eliminowanie zagrożeń, zrealizował/a Pan/i w roku 

szkolnym 2010/2011? 

Jakie działania, mające na celu wzmacnianie 

właściwych zachowań, podejmował/a Pan/i w roku 

szkolnym 2010/2011 i w obecnym roku szkolnym? 

3. Monitorowanie 

procesów zachodzących 

w szkole w oparciu 

o koncepcję pracy 

szkoły 

1. Szkoła posiada roczny plan 

pracy, uwzględniający 

koncepcję rozwoju, która jest 

znana rodzicom. 

2. Rodzice czynnie uczestniczą w 

życiu szkoły. 

3. Szkoła wykorzystuje 

aktywizujące metody i formy 

pracy 

B. Ziółkowska 

M. Chanek 

J. Zelamn 

1. Ankieta dla rodziców 

Czy zna Pan/i koncepcję pracy szkoły? 

Czy w tym roku szkolnym zgłosił/a Pan/i pomysł 

dotyczący pracy szkoły? Czy został przyjęty do 

realizacji? 

2. Ankieta dla nauczycieli 

Jakie aktywne metody stosuje Pan/i na zajęciach? 

4. W szkole diagnozuje się 

i analizuje osiągnięcia 

uczniów, uwzględniając 

ich możliwości 

rozwojowe. 

1. W szkole analizuje się 

osiągnięcia uczniów. 

2. Analiza uwzględnia 

możliwości rozwojowe 

uczniów. 

3. Nauczyciele dostrzegają 

możliwości uzyskania 

lepszych wyników przez 

uczniów  

A. Ruman-

Głuszko 

E. Kołdras 

R. Cygan 

Analiza dokumentów – pytania kluczowe 

Czy nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia 

uczniów? 

Jakie działania należy podjąć, żeby uczniowie 

uzyskiwali lepsze wyniki? 

Obserwacje zajęć – pytania kluczowe 

W jaki sposób nauczyciele diagnozują rozwój dzieci? 

Czy nauczyciele wspomagają rozwój uczniów? 

5. W jakim stopniu 

projekty edukacyjne 

pozwalają realizować 

przyjętą koncepcję 

pracy szkoły? 

Zaplanowane projekty 

edukacyjne pozwalają realizować 

koncepcję pracy szkoły 

M. Strąg 

I. Pawlikowska 

E. Puchała-

Szymoniak 

Analiza dokumentów 

Czy tematyka projektów daje możliwość realizacji 

podstawy programowej?  

Ankieta dla nauczycieli 

W jakim stopniu realizowanie projektów edukacyjnych 

wpływa na realizację koncepcji pracy szkoły?  

Ankieta dla rodziców 
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Czy projekty edukacyjne dają wszystkim uczniom 

równe szanse samorealizacji i dlaczego?  

6. Ocena stanu 

i warunków 

działalności 

dydaktycznej, 

wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły 

1. Szkoła dysponuje 

odpowiednimi 

pomieszczeniami i 

wyposażeniem do właściwego 

przebiegu procesu kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Obiekty, pomieszczenia i 

wyposażenie zapewniają 

warunki do realizacji zadań 

statutowych szkoły i 

możliwość osiągania wysokiej 

jakości pracy. 

3. Nauczyciele posiadają dostęp 

do niezbędnych środków 

dydaktycznych, środków 

komunikacji medialnej, 

komputerów, biblioteki oraz 

innych pomocy niezbędnych 

do prowadzenia zajęć 

R. Starmach 

B. Stankiewicz 

A. Kubicka 

Systematyczne prowadzenie przeglądów, kontroli, 

aktualizacja dokumentacji. 

Ankieta dla nauczycieli 

7 Czy uczniowie chętnie 

uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych 

organizowanych w 

szkole? 

Zweryfikowanie dotychczas 

realizowanej oferty zajęć pod 

kątem oczekiwań uczniów, 

rodziców. Stopień realizacji 

koncepcji pracy. 

Zmiany w programach 

nauczania, weryfikacja metod 

prowadzenia zajęć. 

Opracowanie planu zajęć 

pozalekcyjnych na najbliższy rok 

szkolny 

D. Wójcik 

A. Baran 

A. Chanek 

K. Kondej 

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, 

 ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć 

 Jakie działania podejmują nauczyciele, by 

uczniowie byli aktywni? 

 Czy uczniowie są zaangażowani w czasie zajęć? 

 Czy nauczyciele inspirują zaangażowanie 

poszczególnych uczniów w czasie zajęć? 

 Czy uczniowie byli zainteresowani zajęciami 

pozalekcyjnymi? 

 Czy oferta zajęć pozalekcyjnych spełniała 
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oczekiwania rodziców? 

 Jakie są możliwości szkoły w zakresie oferty zajęć 

pozalekcyjnych? 

 

Harmonogram ewaluacji 

 

Etap ewaluacji Termin Odpowiedzialni 

Wybór obszarów ewaluacyjnych i określenie założeń ewaluacji: 

 powołanie przewodniczącego zespołu ewaluacyjnego 

10 września 

2011r. 

Dyrektor 

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej: 

 wstępna faza planowania, 

 przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem, rada pedagogiczna 

14 września 

2011r. 

Dyrektor 

Przygotowanie projektu ewaluacji: 

 przygotowanie założeń projektowych, 

 opracowanie szczegółowego harmonogramu działań ewaluacyjnych, zgodnie z 

założeniami projektowymi, 

 przyjęcie projektu przez radę pedagogiczną 

15 października 

2011r. 

 

 

Zespół ewaluacyjny 

Zespół ewaluacyjny oraz dyrektor 

 

Dyrektor 

Realizacja działań ewaluacyjnych: 

 zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych 

Kwiecień 2012r. Realizatorzy poszczególnych badań 

ewaluacyjnych  

Przewodniczący zespołu ewaluacyjnego 

jako koordynator ewaluacji 

Analiza zgromadzonych danych: 

 pogrupowanie zebranych danych, 

 analiza jakościowa i ilościowa, 

 wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy 

Maj 2012r. Zespoły zadaniowe nauczycieli (np. 

zespoły przedmiotowe) oraz zespół 

ewaluacyjny 

Zespół ewaluacyjny 

Raport: Czerwiec 2012r.  
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 przygotowanie wstępne raportu, zespół ewaluacyjny, 

 przyjęcie założeń raportu przez dyrektora, 

 ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji 

Zespół ewaluacyjny 

Zespół ewaluacyjny oraz dyrektor 

Zespół ewaluacyjny 

Popularyzacja: 

 prezentacja raportu radzie pedagogicznej, 

 prezentacja wybranej części raportu respondentom 

Sierpień 2012r. 

 

 

 

Dyrektor oraz zespół ewaluacyjny 

Wyznaczeni nauczyciele 

Wdrożenie działań wynikających z rekomendacji: 

 przygotowanie konkretnych działań wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych, 

 wdrożenie przyjętych działań, monitorowanie efektów wdrażanych działań 

Wrzesień 2012r.  

Dyrektor oraz zespoły przedmiotowe 

nauczycieli 

Wyznaczeni nauczyciele oraz 

przewodniczący zespołu ewaluacyjnego 

 

Wstępna diagnoza 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

Lp. Wymaganie 
Wstępna diagnoza 

Tak Nie Brak informacji 

1. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych 

w szkole 
 x  

2. Respektowane są normy społeczne. Działania mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 

zachowań są w razie potrzeby modyfikowane 

x   

3. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, 

uwzględniając ich możliwości rozwojowe 
x   

4. Nauczyciele podejmują działania w celu zanalizowania 

wyników sprawdzianów zewnętrznego i wewnętrznych. 

Wyniki analiz są prezentowane 

x   

5. Szkoła posiada roczny plan pracy, uwzględniający   x 
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koncepcję rozwoju, która jest znana rodzicom 

6. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie zapewniają warunki 

do realizacji zadań statutowych szkoły oraz bezpieczne 

warunki nauki i pracy 

x   

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Ocena pracy nauczycieli 

 

Lp. 
Obszar działalności – zadania 

przyjęte do realizacji 
Zakres realizacji Terminy, osoby 

Organizacja badań, techniki 

pozyskiwania informacji/narzędzia 

 Ocena pracy nauczycieli  1. Dokumentowanie pracy nauczycieli 

niezbędnej do dokonania oceny pracy. 

 

 

2. Dokumentowanie działań nauczycieli 

ubiegających się o kolejny stopień 

awansu zawodowego: 

 ocena planów rozwoju pod kątem 

zgodności z koncepcją pracy szkoły, 

 ocena projektów i programów 

edukacyjnych, 

 wykorzystanie przez nauczycieli 

technologii komputerowej na 

zajęciach, 

 ocena adekwatności zajęć 

prowadzonych przez opiekuna stażu 

Nauczyciele wyznaczeni do 

oceny pracy – cały rok 

szkolny 

 

Nauczyciel kontraktowy, 

nauczyciel mianowany – 

cały rok szkolny 

Obserwacja zajęć, hospitacje  

 

 

 

Kontrola działań nauczyciela 

opiekuna stażu, kontrola 

dokumentacji związanej z awansem 

zawodowym na stopień nauczyciela 

mianowanego, obserwacje, 

hospitacje, ankietowanie 
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HARMONOGRAM OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
 

 

HARMONOGRAM OCENY PRACY NAUCZYCIELI 
 

Nauczyciel stażysta Opiekun stażu Termin dokonania oceny Osoba oceniająca 

Marzena Mikołajczyk Beata Orlik Czerwiec 2012 Aleksander Płoskonka 

Anna Kubicka Małgorzata Maniecka Czerwiec 2012 Aleksander Płoskonka 

Alicja Żołnierczyk Katarzyna Starzak Czerwiec 2012 Aleksander Płoskonka 

Elżbieta Kołdras Magdalena Nowak Czerwiec 2012 Aleksander Płoskonka 

Grzegorz Ćwierz Bożena Korzec-Gunia Czerwiec 2012 Aleksander Płoskonka 

Łukasz Chanek Małgorzata Maniecka Czerwiec 2013 Aleksander Płoskonka 

Donata Wójcik ― Czerwiec 2013 Aleksander Płoskonka 

Iwona Szybowska ― Czerwiec 2013 Aleksander Płoskonka 

Agnieszka Zagórska ― Czerwiec 2013 Aleksander Płoskonka 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela ocenianego Osoba oceniająca Termin oceny 

1. Agata Materna Józefa Krzysiak Maj 2012 

2. Kinga Kozłowska Katarzyna Starzak Maj 2012 

3. Wioleta Wójcik-Szewczyk Katarzyna Starzak Maj 2012 

4. Agnieszka Zagórska Katarzyna Starzak Maj 2012 

5. Bożena Ziółkowska Katarzyna Starzak Maj 2012 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Obserwacja zajęć nauczycieli 

Cel obserwacji Tematyka obserwacji 

6. Anna Chanek Józefa Krzysiak Maj 2012 

7. Paweł Słowik Aleksander Płoskonka Maj 2012 

8. Magdalena Nowak Józefa Krzysiak Maj 2012 

9. Stanisława Figuła Aleksander Płoskonka Maj 2012 

10. Mariola Duda Józefa Krzysiak Maj 2012 

11. Marzena Mikołajczyk Aleksander Płoskonka Maj 2012 

12. Beata Orlik Aleksander Płoskonka Maj 2012 

13. Arkadiusz Wyroba Aleksander Płoskonka Maj 2012 

14. Wioleta Zając Józefa Krzysiak Maj 2012 
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Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub 

opiekuńczego. 

Celem obserwacji zajęć jest: 

 gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami 

i doświadczeniem, 

 diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych, 

 ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej 

obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci. 

Obserwacji mogą podlegać: 

 zajęcia z uczniami, 

 spotkania z rodzicami, imprezy szkolne 

Aktywność dzieci, 

bezpieczeństwo dzieci, realizacja 

podstawy programowej  

 

Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych 2011/2012 

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć Obserwator IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Aneta Baran język polski Józefa Krzysiak x          

2.  Grzegorz Ćwierz w-f Józefa Krzysiak  x         

3.  Maria Dąbrowska-Piwowarczyk język polski Józefa Krzysiak   x        

4.  Mariola Duda język polski Józefa Krzysiak    x       

5.  Elżbieta Klimek-Piwowarczyk zajęcia artystyczne Józefa Krzysiak     x      

6.  Bożena Korzec-Gunia w-f Józefa Krzysiak      x     

7.  ks. Edward Łatka religia Józefa Krzysiak       x    

8.  Barbara Małota religia Józefa Krzysiak        x   

9.  Irena Monticolo język polski Józefa Krzysiak         x  
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10.  Magdalena Nowak rewalidacja Józefa Krzysiak          x 

11.  Agata Materna w-f Józefa Krzysiak         x  

12.  Sylwia Przęczek-Kisielak język polski Józefa Krzysiak        x   

13.  Lucyna Sikora w-f Józefa Krzysiak       x    

14.  Lucyna Sławińska-Targosz zajęcia artystyczne Józefa Krzysiak      x     

15.  Tomasz Trojan w-f Józefa Krzysiak     x      

16.  Iwona Szybowska język polski Józefa Krzysiak    x       

17.  Arkadiusz Wyroba w-f Józefa Krzysiak   x        

18.  Jolanta Zelman-Pilch religia Józefa Krzysiak  x         

19.  Emilia  Wójcicka matematyka Aleksander Płoskonka x          

20.  Małgorzata Strąg fizyka Aleksander Płoskonka  x         

21.  Paweł Słowik edukacja dla bezp. Aleksander Płoskonka   x        

22.  Katarzyna Kondej matematyka Aleksander Płoskonka    x       

23.  Lidia Bełko geografia Aleksander Płoskonka     x      

24.  Anna Chanek edukacja dla bezp. Aleksander Płoskonka      x     

25.  Łukasz Chanek informatyka Aleksander Płoskonka       x    

26.  Małgorzata Chanek informatyka Aleksander Płoskonka        x   

27.  Rafał Cygan informatyka Aleksander Płoskonka         x  

28.  Izabella Komperda matematyka Aleksander Płoskonka          x 

29.  Stanisława Figuła fizyka Aleksander Płoskonka         x  

30.  Anna Kubicka biologia Aleksander Płoskonka        x   

31.  Małgorzata Maniecka matematyka Aleksander Płoskonka       x    

32.  Beata Orlik geografia Aleksander Płoskonka      x     
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33.  Marzena Mikołajczyk biologia Aleksander Płoskonka    x       

34.  Izabella Pawlikowska chemia Aleksander Płoskonka   x        

35.  Agnieszka  Ruman-Głuszko rewalidacja Aleksander Płoskonka  x         

36.  Paweł Figlewicz historia, wos Katarzyna Starzak x          

37.  Elżbieta Kołdras rewalidacja Katarzyna Starzak  x         

38.  Kinga Kozłowska język niemiecki Katarzyna Starzak   x        

39.  Monika Łażewska język niemiecki Katarzyna Starzak    x       

40.  Monika Orzechowska-Strojna język angielski Katarzyna Starzak     x      

41.  Renata Starmach język polski Katarzyna Starzak      x     

42.  Beata Strumidło-Wszołek język angielski Katarzyna Starzak       x    

43.  Edyta Światowiec-Gubała język niemiecki Katarzyna Starzak        x   

44.  Alicja Wątor język niemiecki Katarzyna Starzak         x  

45.  Donata Wójcik język angielski Katarzyna Starzak          x 

46.  Wioletta Wójcik-Szewczyk język niemiecki Katarzyna Starzak         x  

47.  Agnieszka Zagórska język angielski Katarzyna Starzak        x   

48.  Wioleta Zając język polski Katarzyna Starzak       x    

49.  Alicja Żołnierczyk język angielski Katarzyna Starzak      x     

50.  Bogusław Stankiewicz historia, wos Katarzyna Starzak     x      

51.  Krystyna Kowal-Gruchała historia, wos Katarzyna Starzak    x       

52.  Edyta Puchała-Szymoniak historia, wos Katarzyna Starzak   x        

53.  Ewa Tkaczyk zajęcia biblioteczne Katarzyna Starzak  x         

54.  Bożena Ziółkowska język angielski Katarzyna Starzak x          

55.  Monika Banaś - - - - - - - - - - - - 
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56.  Nina Żuławińska - - - - - - - - - - - - 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN 

Lp. Formy doskonalenia zawodowego Tematyka szkolenia Liczba nauczycieli Planowany termin 

1. Warsztaty metodyczne Doskonalenie metod i warsztatu pracy 

nauczycieli, podnoszenie i nabywanie nowych 

kwalifikacji poszerzających ofertę edukacyjną 

szkoły i mających wpływ na jej jakościowy 

rozwój 

Wszyscy nauczyciele  

2. Konferencja Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu 

zapewniania jakości oraz wspomaganie 

nauczycieli w realizacji zadań wynikających 

z planu pracy szkoły 

Liderzy zespołów  

3. Konferencja  Jak prawidłowo diagnozować i analizować 

osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich 

możliwości rozwojowe 

Liderzy zespołów  

4. Szkolenie RP Wykorzystanie oceniania kształtującego do 

podniesienia efektów kształcenia 

Wszyscy nauczyciele  

5. Szkolenie RP 

 

Sposób wykorzystania aktywizujących metod 

i form nauczania i oceniania 

Wszyscy nauczyciele  

6. Szkolenie RP 

 

Programy własne Wszyscy nauczyciele  
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HARMONOGRAM WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 

 
 

 
 

LP Forma wspomagania Adresaci Odpowiedzialni Termin 

1 Spotkania zespołów przedmiotowych w celu analizy wyników egzaminów 

zewnętrznych. Wypracowanie wniosków do uwzględnienia w planach 

pracy. 

nauczyciele  przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych  

20.09.2011 

2 Posiedzenia rady pedagogicznej: 

1. Przedstawienie wniosków z analizy wyników zewnętrznych form 

sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów za rok szk. 2010/11. 

2. Wskazanie nauczycielom zaleceń do pracy . 

3. Przedstawienie systemu prowadzenia badań wewnętrznych wiedzy i 

umiejętności uczniów. 

4. Pozostałe klasyfikacyjne, plenarne, nadzwyczajne (wg  indywidualnych 

potrzeb i planów pracy szkoły) 

Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły 

 

14.09.2011 

3 Szkolenia rady pedagogicznej 

1) Zmiany w prawie oświatowym w zakresie organizacji pracy szkoły i 

nowego nadzoru pedagogicznego. 

3) Wykorzystanie oceniania kształtującego do podniesienia efektów 

kształcenia 

3) Sposób wykorzystania aktywizujących metod i form nauczania i 

oceniania 

4) Programy własne. 

5) Organizacja i procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wg potrzeb 

Wszyscy nauczyciele 

Wg potrzeb 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dyrektor szkoły 

 

Małgorzata Maniecka 

Aleksander Płoskonka 

Katarzyna Starzak 

Dyrektor szkoły 

 

Na bieżąco 

 

Październik 2011 

Luty 2012 

Grudzień 2011 

Marzec 2012 

4 Obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Nauczyciele wskazani 

w harmonogramie 

kontroli oraz 

wyznaczeni do oceny 

pracy i oceny dorobku 

zawodowego 

Dyrektor, wicedyrektor, 

opiekun stażu 

W/g  

harmonogramu 
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5 Wskazywanie dobrego warsztatu pracy nauczyciela oraz prezentowanie 

różnych metod nauczania na lekcjach otwartych i pokazowych 

nauczyciele 

odbywający staż i 

opiekunowie stażu 

Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych, 

pedagog 

Raz w miesiącu 

6 Delegowanie nauczycieli na zewnętrzne formy doskonaleni Chętni nauczyciele Dyrektor, wicedyrektor Wg WDN 

7 Dzielenie się umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach z innymi 

nauczycielami. 

Wszyscy nauczyciele 

biorący udział w 

szkoleniach 

zewnętrznych 

Przewodniczący 

zespołów 

nauczycielskich 

Zgodnie z 

terminami 

posiedzeń rady 

pedagogiczne j 

lub zespołów 

przedmiotowych. 

8 Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru 

pedagogicznego 

Wszyscy nauczyciele Dyrektor Styczeń 2012  

Czerwiec 2012 

 

TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Termin  Tematyka Podejmowane decyzje w sprawie Problematyka  Odpowiedzialny 

VIII Organizacja nowego roku szkolnego Opiniowanie planu lekcji, przydziału 

czynności 

Przydział obowiązków i dodatkowych 

czynności, informacja ze spotkania z 

Małopolskim Kuratorem Oświaty, kla-

syfikacja uczniów 

 Aleksander Płoskonka 

IX Planowanie pracy szkoły. 

Plan nadzoru pedagogicznego. 

Analiza wyników egzaminu 

gimnazjalnego 2010 

Zatwierdzenie planów pracy szkoły 

Zatwierdzenie zmian w statucie. 

Zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok 

szkolny.  

Przedstawienie Planu nadzoru 

pedagogicznego. 

Aleksander Płoskonka 

 

X Zmiany w statucie szkoły Zatwierdzenie zmian statutowych Zatwierdzenie zmian statutowych Aleksander Płoskonka 

XII Programy własne Narada szkoleniowa Programy własne – jak je pisać i Aleksander Płoskonka 
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dostosowywać do potrzeb i możliwości 

uczniów? 

Pedagog szkolny 

I Wyniki klasyfikacji w I semestrze. Klasyfikacja uczniów Analiza efektów kształcenia nauczyciele wychowawcy klas 

II  Sposób wykorzystania 

aktywizujących metod i form 

nauczania i oceniania 

Narada szkoleniowa Jak prowadzić ciekawe, nowatorskie, twórcze 

spotkania edukacyjne dla rodziców? 

Pedagog szkolny 

Aleksander  Płoskonka 

III Procedury i organizacja egzaminu 

gimnazjalnego 2011 oraz organizacja 

nowego roku szkolnego 2011/2012 

Narada szkoleniowa 

 

Zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi 

I zaopiniowanie projektu organizacyjnego na 

rok szkolny 2012/2013. 

Aleksander Płoskonka 

IV Wykorzystanie oceniania 

kształtującego do podniesienia 

efektów kształcenia 

Narada szkoleniowa Jak skonstruować narzędzie badawcze do 

ewaluacji pracy. 

Zaproszony gość 

VI Wyniki klasyfikacji rocznej klas I-III Klasyfikacja uczniów Przyjecie  wyników klasyfikacji nauczyciele wychowawcy klas 

VI Podsumowanie pracy szkoły za rok 

szkolny 2010/2011 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicz-

nego, pracy kół i organizacji, biblio-

teki szkolnej 

Analiza efektów kształcenia nauczyciele w/g podanego 

harmonogramu 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek 

Lp. Miesiąc Forma nadzoru i obszar działań 

Imię, nazwisko 

nauczyciela 

kontrolującego 

Źródła informacji świadczące 

o spełnieniu realizacji zadania 

1. X 1. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów BHP. 

2. Kontrola zapisów w dzienniku, w zakresie informowania uczniów 

o zasadach bezpiecznego pobytu w szkole 

dyrekcja Arkusz przeglądu bieżącego, 

zapisy w dziennikach, zeszyt 

wyjść i wycieczek 
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2. X Kontrola działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na podstawie 

planowania przez nauczycieli treści programowych. 
dyrekcja Kontrola dokumentacji – karta 

monitoringu 

3. I 

VI 

 

Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów, korelacja 

zapisów w poszczególnych dokumentach, zgodność z treściami z podstawy 

programowej, kontrola planów dydaktycznych 

dyrekcja Karta monitoringu, kontrola 

dokumentacji nauczycieli 

4.  

XI 

III 

1. Kontrola zajęć dodatkowych przydzielonych nauczycielom: 

a) metody i formy pracy z uczniami zdolnymi, 

b) metody i formy pracy z uczniami mającymi trudności w nauce 

dyrekcja 

 

Hospitacja zajęć, obserwacja 

5. XII 

IV 

1. Kontrola współpracy nauczycieli z rodzicami. 

2. Kontrola zajęć otwartych dla rodziców 

dyrekcja Hospitacja spotkań z rodzicami, 

ankieta dla rodziców 

6. XI 

 

I, VI 

 

X 

1. Kontrola prowadzonej dokumentacji nauczycieli pod kątem organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Kontrola realizacji orzeczeń PPP w sprawie obniżenia wymagań 

edukacyjnych  do możliwości ucznia.  

3. Kontrola opracowanych minimalnych wymagań edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów i porównanie ich z  podstawą programową 

dyrekcja 

pedagog szkolny 

Arkusz przeglądu bieżącego 

Arkusz wystawionych ocen 

semestralnych. 

 

Arkusz przeglądu bieżącego 

 

7. I, VI Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen śródrocznych i końcowych dyrekcja kontrola dokumentacji 

nauczycieli 

8. II Kontrola spełniania funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż 

zawodowy 
dyrekcja kontrola dokumentacji 

nauczycieli odbywających staż i 

nauczycieli opiekunów stażu 

9. II, VI Kontrola realizacji dodatkowej godziny dla nauczycieli (art. 42, ust. 2b KN) 

oraz sposobu j jej dokumentowania 
dyrekcja kontrola dokumentacji 

nauczycieli 
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ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

L p. Cel przeprowadzonego badania Przedmiot badania Klasa 
Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie 

narzędzi pomiarowych i sporządzenie raportu 
Termin 

1. 
 Jaki poziom wiadomości i umiejętności wnoszą do 

szkoły uczniowie w klasie I  
wszystkie przedmioty I przewodniczący zespołów nauczycieli IX 

2. 

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas III – 

ocena stopnia przygotowania do egzaminu 

zewnętrznego (próbny egzamin gimnazjalny) 

przedmioty 

matematyczno-

przyrodnicze,  humani-

styczne i języki obce 

III 

E. Wójcicka 

R. Starmach 

E. Światowiec 

I 

3. 

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas II – 

ocena stopnia przygotowania do egzaminu 

zewnętrznego (próbny egzamin gimnazjalny) 

przedmioty 

matematyczno-

przyrodnicze,  humani-

styczne i języki obce 

II 

E. Wójcicka 

R. Starmach 

E. Światowiec 

IV 

 

4. 
Badanie wyników nauczania chemia 

II M. Mikołajczyk III 

III I. Pawlikowska VI 

 

5. 
Badanie wyników nauczania fizyka 

II S. Figuła I 

III M. Strąg V 

 

6. 
Badanie wyników nauczania język polski 

II W. Zając III 

I A. Baran XII 

7. Badanie wyników nauczania język wiodący II D. Wójcik III 

 

8. 
Badanie wyników nauczania matematyka 

I K. Kondej IV 

II I. Komperda V 

9. 
Wyniki frekwencji uczniów w I i II semestrze roku 

szkolnego 2011/2012 
 I - III 

E. Kołdras 

R. Cygan 

I, 

VI 
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10 

Preferencje uczniów klas III w zakresie wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej i aspiracje rodziców w 

tym zakresie. 

 III 
Pedagog szkolny 

wychowawcy klas III. 
II/III 

11 Badanie wyników nauczania historia II K. Kowal-Gruchała III 

12 Badanie wyników nauczania biologia I M. Mikołajczyk V 

13 
Test diagnostyczny na zakończenie klasy drugiej w 

ramach e-Akademii Przyszłości 

matematyka, fizyka, 

chemia, biologia, 

geografia, informatyka, 

język angielski 

II Ł. Chanek VI 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

I semestr 1.09.2011r. – 31.01.2012r. 

Data temat 

 

20 września 2011r. 
Spotkanie Dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli z Rodzicami uczniów klas I 

- przedstawienie wychowawców klas I 

- organizacja roku szkolnego 2011/2012 

- przypomnienie wewnątrzszkolnych dokumentów i propozycji zmian  

-    przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych, 

- wybór przedstawiciela do Rady Rodziców  

- ubezpieczenie młodzieży 

- organizacja wychowania fizycznego w klasie pierwszej 

- jednolity strój uczniów. 

Do 15 grudnia 2011r. 
Konsultacje indywidualne dla rodziców – informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu  

26 stycznia 2012r. 
Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów w I semestrze 
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II semestr (01.02.2012r. - 29.06.2012r.) 

Data temat 

Na bieżąco 
Konsultacje indywidualne dla rodziców – informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu 

4 kwietnia 2012r. Konsultacje dla rodziców – informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów klas I, II, III. Przypomnienie 

regulaminu egzaminu gimnazjalnego 

22 maja 2012r. 
Informacja o przewidywanych ocenach uczniów na koniec roku szkolnego. Pedagogizacja rodziców 

 

Projekt Ewaluacji 1 

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole 

Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu 

wykorzystania wyników ewaluacji 

Zweryfikowanie dotychczas realizowanej oferty zajęć pod kątem oczekiwań uczniów, 

rodziców. Stopień realizacji koncepcji pracy. 

Zmiany w programach nauczania, weryfikacja metod prowadzenia zajęć. 

Opracowanie planu zajęć pozalekcyjnych na najbliższy rok szkolny 

Określenie odbiorców ewaluacji Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektor 

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, 

ludzkich) 
 Czas realizacji ewaluacji – 3 miesiące (kwiecień–czerwiec). 

 Wyniki potrzebne przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 Koszt papieru, tonera. 

 Dysponujemy wynikami ewaluacji zajęć z poprzedniego roku szkolnego. 

 Powinniśmy skonsultować koncepcję ewaluacji z nauczycielami 

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków 

zespołu ewaluacyjnego) 

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub: 

 nauczyciel jako koordynator ewaluacji, 

 pedagog, psycholog (jeżeli są zatrudnieni w szkole). 

Obie osoby będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać 

dane oraz pisać raport 
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Określenie przedmiotu ewaluacji Realizacja dotychczasowych zajęć i stosowanych metod nauczania pod kątem wpływu na 

aktywność uczniów na zajęciach, identyfikacja oczekiwań dzieci i rodziców co do oferty 

programowej szkoły 

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)  Jakie działania podejmują nauczyciele, by uczniowie byli aktywni? 

 W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do samodzielności? 

 Czy uczniowie są zaangażowani w czasie zajęć? 

 Czy nauczyciele inspirują zaangażowanie poszczególnych uczniów w czasie zajęć? 

 Czy uczniowie byli zainteresowani zajęciami pozalekcyjnymi? 

 Czy oferta zajęć pozalekcyjnych spełniała oczekiwania rodziców? 

 Jakie są możliwości szkoły w zakresie oferty zajęć pozalekcyjnych? 

Określenie kryteriów ewaluacji Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole 

Dobór metod badawczych Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć 

Określenie ram czasowych ewaluacji 

(harmonogramu) 

 kwiecień – opracowanie koncepcji ewaluacji, 

 maj – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły, 

 koniec czerwca – raport ewaluacyjny 

Określenie formatu 

raportu i sposobu 

upowszechniania wyników 

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i 

zawieszony na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom 

na zebraniach 

 

Projekt Ewaluacji 2 

 

Respektowane są normy społeczne. 

 Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane 

Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu 

wykorzystania wyników ewaluacji 

Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i 

typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. 

Opracowanie planu działań, mających na celu zwiększenie wśród dzieci i nauczycieli 
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respektowania norm społecznych i zmniejszenie/wyeliminowanie zachowań niezgodnych z 

normami społecznymi 

Określenie odbiorców ewaluacji  nauczyciele, 

 dyrektor, 

 personel pomocniczy, 

 uczniowie, 

 rodzice 

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, 

ludzkich) 
 Czas realizacji ewaluacji – 2 miesiące (styczeń–luty). 

 Wyniki potrzebne przed rozpoczęciem II półrocza. 

 Koszt papieru, tonera. 

 Analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych. 

 Powinniśmy skonsultować koncepcję ewaluacji z nauczycielami, rodzicami 

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków 

zespołu ewaluacyjnego) 

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub: 

 nauczyciel jako koordynator ewaluacji, 

 pedagog, psycholog. 

Obie osoby będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać 

dane oraz pisać raport 

Określenie przedmiotu ewaluacji Respektowanie norm społecznych w szkole 

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych) Czy uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania? 

Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 

Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń, zrealizowano w szkole 

w roku szkolnym 2010/2011? 

Jakich zachowań (np. agresji słownej, cielesnej) dotyczy identyfikowane przez uczniów 

zagrożenie? Jakie jest źródło tych zachowań (np. ze strony innych dzieci, nauczycieli, 

personelu szkoły)? 
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Określenie kryteriów ewaluacji Respektowanie norm społecznych w szkole 

Dobór metod badawczych Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – 

kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami 

Określenie ram 

czasowych ewaluacji 

(harmonogramu) 

 grudzień – opracowanie koncepcji ewaluacji, 

 styczeń – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły, 

 koniec lutego – raport ewaluacyjny 

Określenie formatu raportu i sposobu 

upowszechniania wyników 

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i 

zawieszony na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom 

na zebraniach 

 

 


