
 

PLAN   NADZORU   PEDAGOGICZNEGO  - rok szkolny 2020/2021 
 
  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 Art.35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
 § 22 rozp. MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) oraz rozporządzenia 
 zmieniającego z dnia 10 maja 2013 r. 
 
 
 
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty 
polegających na: 

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

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

i placówek, 

 inspirowaniu  nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

Plan opracowany został w oparciu o: 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.  



3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

Formami nadzoru pedagogicznego są: 
 ewaluacja 

 kontrola 

 wspomaganie 

Ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole. Wyróżniamy: 
 ewaluację zewnętrzną – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 ewaluację wewnętrzną – należy przez to rozumieć ewaluację organizowaną przez dyrektora szkoły lub placówki i 

przeprowadzaną w zakresie wszystkich obszarów , o których mowa w § 7 ust.4 lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub 

placówce za istotne 

Kontrola – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole w celu oceny stanu 
przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły 
 
Wspomaganie – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i 
intensyfikowanie w szkołach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i 
wychowanków 
 
 
 



Harmonogram zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego: 
Termin Zadanie Uwagi 

 
Do 21 
września 
2020 r. 

 Należy usunąć z sali wszystkie przedmioty, które nie nadają się do codziennej 
dezynfekcji. 

 Przygotowanie e-dzienników: 
 Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa  obowiązującymi w 

szkole w związku z pandemią. 
 Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Oceniania. 

Zapoznanie uczniów z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne z 
obowiązkowych zajęć opracowują nauczyciele w zespołach przedmiotowych,  

 szczegółowe wymagania edukacyjne, podpisane przez wszystkich n-li 
przedmiotu należy przechowywać w teczce zespołu przedmiotowego. 
Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz zasadami oceniania podczas 
pierwszego zebrania, we wrześniu / październiku. 

Obowiązek 
zgłoszenia usterek 
zagrażających 
bezpieczeństwu 
dzieci 
Rozkłady materiału 
należy uzupełnić do 
końca września. 
Nadal w formie 
papierowej 
prowadzone będą 
dzienniki: 
Poinformować 
uczniów i rodziców 
gdzie mogą zapoznać 
się ze szczegółowymi 
zasadami oceniania. 
Odnotować w e-
dzienniku, w rubryce 
„Wydarzenia”. 
(nauczyciele 
przedmiotu) 

01-21 
września 
2020 r. 

 Szczegółowe omówienie procedur związanych z bezpieczeństwem. Zebranie 
informacji, którzy uczniowie sami wracają do domu, którzy pozostają w 
świetlicy, kto jest upoważniony do odbierania dziecka po zakończonych 
lekcjach lub ze świetlicy. Poinformowanie n-li uczących w oddziale o 
szczególnych sytuacjach rodzinnych dziecka (ograniczenie praw 
rodzicielskich, dozór kuratora) 

 Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole lub zmianami 

Informacje 
przechowują i 
przekazują: 
Wychowawcy klas 
pedagog 
psycholog. 
Zobowiązania 



dokonanymi w tych dokumentach: Statut, Regulamin Ocenienia, Regulamin 
zwolnień z wf-u, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin Rady 
Pedagogicznej, Procedury , Regulamin dyżurów n-li.  

 Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I, nowych uczniów kl. II-VIII i dzieci 
z oddziałów przedszkolnych, Szk. Branżowej  dotyczące udziału w lekcjach 
religii i wdż. 

rodziców do 
zapewnienia opieki w 
domu – w teczce 
wychowawcy. 
Zorganizowanie zajęć 
zastępczych 
(rewalidacja, 
terapia) 

 
Plan pracy w głównych obszarach szkoły. Zarządzanie i organizacja. 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin  
 

 Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor do końca sierpnia 
2020 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły dyrektor do końca września 
2020 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do 
zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

Rada pedagogiczna do końca 
października 2020 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego dyrektor do końca 
października 2020 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor do 15 września 2020 
Opracowanie arkusza Organizacji szkoły dyrektor kwiecień 2021 
Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu 
zawodowego 

dyrektor/opiekun stażu terminy określa 
prawo oświatowe 

NAUCZANIE 
 
Realizacja podstawy programowej nauczyciele cały rok szkolny 
Podnoszenie efektywności kształcenia 
 1. Systematyczne badanie osiągnięć szkolnych uczniów w kontekście 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
(przestrzeganie w ocenianiu zasad: jawności ocen, częstotliwości i 

nauczyciele I półrocze 



rytmiczności, jawności kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań, 
otwartości): 
 2. Analiza wyników sprawdzianów oraz wykorzystywanie wniosków do 
podniesienia jakości pracy szkoły. Ewaluacja podejmowanych działań. 
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych przewodniczący 

zespołów 
cały rok szkolny 

Tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych z 
uwzględnieniem indywidualnej sytuacji uczniów.  
1. Wczesna diagnoza uczniów . Analiza orzeczeń. Tworzenie IPET.   
2. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i podjęcie działań w celu ich 
złagodzenia. 3. Zebrania zespołów według harmonogramu.  
4. Organizowanie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka – 
realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.  
5. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów z 
rozpoznanymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi. 

wszyscy nauczyciele 
psycholog 
pedagog 

cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji. Ocena pracy nauczycieli. dyrektor 
wicedyrektorzy 

wdg. planu nadzoru 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania 
bieżącego, klasyfikowania i promowania. 

Dyrektor, 
wicedyrektorzy 

zgodnie z 
kalendarzem szkoły. 

WYCHOWANIE 
 
 
Realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. nauczyciele i pracownicy 

szkoły 
cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Profilaktyka agresji i 
przemocy w szkole 

nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz 
wycieczek zgodnie z zaleceniami MEN, GIS, MZ 

nauczyciele/wychowawcy 
grup wychowawczych 

zgodnie z 
kalendarzem szkoły 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły wychowawcy klas i grup 
wychowawczych 

cały rok 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego opiekunowie samorządu cały rok 



Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie 
uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu 

nauczyciele/wychowawcy 
grup wychowawczych 

cały rok 

Edukacja czytelnicza nauczyciele, biblioteka, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki wychowawcy klas, 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 

 
CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2020/2021 
 

  
1. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia przyrodniczego i matematycznego. 

 
2. Poprawa  jakości kształcenia  oraz zwiększenie roli wsparcia psychologa, pedagoga. 

 
3. Kontynuacja programów: 

 Pomoc uczniom mającym problemy z matematyką 
 Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole 
 Współpraca z rodzicami 

 
4. Poprawa efektów kształcenia poprzez konsekwentne wykorzystywanie wniosków i analizy wyników egzaminów  

szkoły podstawowej i zawodowej. 
 

5. Kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulaminów związanych z pandemią. 
 

6. Wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej. 
 

7. Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i swoich umiejętności. 
 

                                                                                                                                                  
 



Tematyka obserwacji :  
 Efektywność wdrażania nowej podstawy programowej w szkole branżowej  
 Poprawność planowania pracy wychowawczej – respektowanie norm społecznych 
 Ocena pracy nauczyciela 
 zastosowanie się do zaleceń i zarządzeń dyrektora dot. COVID 

 
 
Plan obserwacji na rok szkolny  2019/2020* 

 
 

 
Ocena pracy: 
1. Magda Małecka-Pietrzak 
2. Anna Iwaszkiewicz 
3. Katarzyna Lachowicz 

 
Lp. 

 
Nauczyciel  
 

 
Przedmiot 

 
Termin 
 
 

1. M. Małecka -
Pietrzak 

j. niemiecki  

2. A. Iwaszkiewicz w-f  
3. A. Chmielewska Wych.przedszkolne- kl.”0”  
4. E. Kisielow Terapia pedagogiczna  
5. M. Budnik j. niemiecki  
6. E. Rudnicka-Łausz ZET  
7.  A. Grobelna ZET  
8. A. Witkowska - 

Golon 
SI-terapia  

9 . I. Jerzynek SPdP  
10. K. Hylla Wych. Przedszkolne- kl.”0”  
11. E. Galle religia  



4. Dorota Śródecka 
5. Anna Wiśniewska 
6. Agata Witkowska-Golon 
7. Agnieszka Nogajewska-Jagiełło 
 

 Terminy obserwacji zostaną podane w osobnym komunikacie 
 
 
DZIAŁ III .    WSPOMAGANIE 
 

TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI 
 
Termin Tematyka narad Osoby realizujące 
   
   
   
   
   
 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września 2020 r. 

 
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2020 r. 

 
Ferie zimowe 15 luty - 28 luty 2021 r. 

 
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r. 

 
Egzamin ósmoklasisty 25 maja - 27 maja 2021 r. 



 
Zakończenie zajęć dydaktycznych 25 czerwca 2021 r. 

 
Wakacje 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 
 

 
 
 
 
 
  


