Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach
z klasami integracyjnymi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 6 lipca 2017 r.

II. Źródła informacji:
1. Plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
2. Wyniki z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017:
 wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych ( ilościowe
i jakościowe),
 ocena sytuacji wychowawczej,
 wnioski po obserwacyjne,
 wnioski z ewaluacji wewnętrznej
3. Dokumentacja szkolna,
4. Inne informacje dotyczące szkoły .

III. Cele nadzoru pedagogicznego:
- Wszechstronny rozwój ucznia, wspomaganie każdego wychowanka w rozwoju.
- Doskonalenie warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
- Pozyskiwanie informacji niezbędnych do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
- Zebranie informacji do oceny pracy nauczycieli i doskonalenia rozwoju zawodowego.
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HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I. EWALUACJA WEWNĘTRZNA
1.
2.
3.
4.

Przedmiot ewaluacji – Tolerancja
Cel ewaluacji –
Termin – 2.10.2017 r. – 31.05.2018 r.
Zespół ds. ewaluacji – Dorota Worwa, Sylwia Kosowicz, Jagoda Grzelczak-Serwatka, Sylwia Żelichowska, Beata Cebulska-Kempiak,
Włodzimierz Skopiński

II. KONTROLA
TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
L p.
1.

2.
3.
4.

Tematyka kontroli

Terminy

Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania.

Co tydzień

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po
lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów.
Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą.
Organizacja wycieczek i lekcji poza szkołą.
Realizacja zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.

na bieżąco

Uwagi

na bieżąco
na bieżąco
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5.
6.
7.
8.

Wdrażanie nowej podstawy programowej.

4 razy w roku

Kontrola realizacji zajęć i czynności wynikających z wprowadzania edukacji
daltońskiej
Praca z uczniami niepełnosprawnymi – dostosowanie wymagań i realizacja zaleceń
PPP
Koła zainteresowań – frekwencja, atrakcyjność zajęć,

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
2 razy w roku

9.
Przestrzegania przez nauczycieli zasad, oceniania, klasyfikowania i promowania.
10.

Aktywność uczniów, działalność Samorządu Uczniowskiego.

na bieżąco

11.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Systematyczna realizacja planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Na bieżąco

12.

na bieżąco

III. WSPOMAGANIE
Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) nawiązanie współpracy ze szkołą realizującą plan daltoński,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego,
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a) TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY
Tematyka szkolenia/narady

Forma szkolenia:

Odbiorca
szkolenia:

Termin:

Osoba
odpowiedzialna
za realizację:

Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

Wrzesień
2017
Wrzesień
2017
Styczeń
2018

Edukator
zewnętrzny
Edukator
zewnętrzny
Edukator
zewnętrzny

Październik
2017

Edukator
zewnętrzny

Zajęcia warsztatowe – tworzenie Statutu

warsztaty

Zajęcia warsztatowe – tworzenie programu
wychowawczo-profilaktycznego
Zajęcia warsztatowe w ramach wprowadzania koncepcji
planu daltońskiego

warsztaty

Szkolenia w ramach projektu „Przygody z nauką”

warsztaty

Chętni
nauczyciele

Organizowanie szkoleń zgodnie z bieżącymi potrzebami
szkoły

szkolenia

wszyscy
zainteresowani

warsztaty

cały rok

b) Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.
Motywowanie odbywa się poprzez:
1. inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły,
2. udzielanie wsparcia w realizacji zaplanowanych zadań, zgodnie z kompetencjami,
3. przydział dodatku motywacyjnego,
4. dostarczanie bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zewnętrznego,
5. organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem zadań nauczycieli,
6. dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły,
7. upowszechnianie przykładów różnych rozwiązań metodycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
8. doradzanie,
9. instruktaż,
10. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między szkołami.
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OCENA PRACY NAUCZYCIELI
OCENA PRACY NAUCZYCIELA
imię i nazwisko nauczyciela

z inicjatywy dyrektora lub na wniosek

z inicjatywy dyrektora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Robert Dolata
Kubiak Katarzyna
Mariusz Ptak
Anna Kasprzak
Aldona Sznajder
Aleksandra Woźna
Sylwia Żelichowska

termin dokonania
oceny

uwagi
o realizacji

listopad, grudzień
2017
kwiecień, maj 2018

na wniosek nauczyciela

na wniosek innych organów
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OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU
imię i nazwisko nauczyciela

termin dokonania
oceny

okres stażu

stopień awansu

Anna Machowska

01.09.2015 – 31.05.2018

czerwiec 2018

mianowany

Dorota Worwa

1.09.2016 – 31.05.2019

czerwiec 2019

dyplomowany

Anna Kasprzak

1.09.2017 – 31.05.2020

czerwiec 2020

mianowany

Karolina Rzepecka

1.09.2017 – 31.05.2018

czerwiec 2018

kontraktowy

ROCZNY PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2017/2018.
Lp

Rodzaj doskonalenia

Szkolenia dla
nauczycieli
Szkolenie rady
2.
pedagogicznej
Szkolenie kadry
3. kierowniczej
1.

4. Delegacje

Według potrzeb szkoły i
nauczycieli
Według planu

Wszyscy chętni

Czas
zakończenia
Czerwiec 2018

Rada Pedagogiczna

Czerwiec 2018

4300

Według potrzeb

Bogumiła Szolc
Irma Wiśniewska
Jolanta Pierzchlewicz

Czerwiec 2018

4300

Tematyka, przedmiot

Osoba doskonaląca się

Kwoty

§
4300

4410
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c) Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego
Wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego zostaną przedstawione radzie pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
1. Za okres pierwszy - podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.
2. Za rok szkolny 2017/2018 w czasie zebrania podsumowującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczej po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

IV. MONITOROWANIE
1.
2.
3.
4.

Realizacja zadań wynikających z wniosków zawartych w sprawozdaniu dyrektora i nauczycieli
Realizacja planu pracy szkoły
Rytmiczność działań – zgodnie z przepisami prawa i kalendarzem roku szkolnego
Obserwacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Plan obserwacji i hospitacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych na
rok szkolny 20017/2018.
1. Hospitacja oceniająca – wszyscy nauczyciele, którzy będą mieli ocenę pracy.
Cele hospitacji: ocena pracy nauczyciela, realizacja podstawy programowej, różnorodność metod i środków dydaktycznych, wykorzystanie
pomocy dydaktycznych, organizacja czasu pracy uczniów, wprowadzanie koncepcji planu daltońskiego, dostosowanie wymagań dla uczniów
posiadających opinie i orzeczenia PPP oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Obserwacja zajęć – wszyscy nauczyciele. Obserwacją zostaną objęte zajęcia prowadzone przez wszystkich nauczycieli.
Celem obserwacji będą: aktywność uczniów, różnorodność zajęć, zainteresowanie lekcją, różnorodność metod i środków dydaktycznych,
wykorzystanie pomocy dydaktycznych, organizacja czasu pracy uczniów, przygotowanie nauczycieli do pracy, wprowadzanie koncepcji planu
daltońskiego, dostosowanie wymagań dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
.
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