
LICEUM oG(iLN 01( SZT^ŁC^(,t
"'""i;r,\1 

ik,ll lja I( o l",, tt i}"t
' 
ói-SOO 0str ów lrlazo,,r,ecka

ul, Kośctuszrt s0

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2OZO / żOLt

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym 202012021,

Podstawa prawna:

. U tawa z drńa 14 gudnia 2016 L - Prawo oświatowe (Dz. U. z2020 I. poz.91o z póh.. zlr.').

. Ustawa z dnia 14 grudnia 201ó r, kząisy wpowadżające Prawo oświatowe @z,u. z20I7 l, poz. 60,949).

. Ustawa z tinia 7 ĘTześnis 1991I. o systemie ośńzLr (tJ.DZu. 22020 r.poz.I327\.

. Rozpoźądzenie MinistraEdukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicuneao (Dz.U. z20I7 r.poz.1658 \.

. Rozporządzeni Ministra Edukacji Narcdowej z dnia 11sieĘnia2017T. w sprańe w}magń wobec szkół i placówek (Dz. U. z 20'l'l r.poz.16Il).

. Rozporządżenie MEN z dnia l8 si rpDia 2015 r. w q,rawie zakr su i foml prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działahości vrychowawcż j,
edu] cyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z2015 t. p z. |249 zE zlr. \t DZU. z20I8 r. poz.2),4.).

. KieluDti realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkoln m 2020ź1- pjsmo MEN z dnia 3 lipća 2020 r..

. Plan nadzoru p da8ogiczne8o Mazońeckiego Kuratora oświaty na rok szko]ny 20202021 pi mo RrD.551.8,2020,Jo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spi tr ścil
A. wsĘ,

- cele i formy nadzoru pedź8ogicznego.
- Żódła informacji do opracowania planu Dadmru pedagogiczlęgo,
- obszary podĘające szcze8ó]n mu nadzorcwi peda8ogicaemu w bież4crm roku szko]nym.

B. P]'m kontoli p.zesfzegĄaizplEziaDlTyciellpl6pi ón,ptawa dot,cących działalności dydEĘcn j, wychowawcz j i opiękuńczej szkoły oraz imej
dr,],]ńości statutowej szką/ - temEtyks, termidy.

c. P]an monitomwsnia prrebiegu ł}tranych plocą ów zachodących w zkole,
D. Platr ewaluacji wew]rętrmej - pruenmio! bErlrtonogmm.

f,. Działania z zakresu wspoma8mia
1. oI8anizacje rr pomĘania nauczycieli lł roku szkolĄ,m 2020ź021
2. Kiercwlni. rcZł,ojem mwodov,},m naucrycieli.

F. }łarmonogram obsenrż ji zajęć prowadzonych przez Muczyci li
1. Temdyka ob rwa.ji w czasie zejęć.
2. Plan obs rwacji zajęć
3. Plan dokonywania oc rry pracy nauczfcięli
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020 /2021,

A- , \łoĘf
Piawo ośń.tow (Dz. U . z 2020 |. poz.glo z póh. an.>.
Ań. 55. 1, Nrdzór pedagogicżny polega m|

1) obs&wowaniu, a alimwaniu i ocenianiu przebiegu proceśów kształcenia i ,lYy-chowarlia o.az efektów dr.l2]ńości dydaktycarcj, wychowawczej i opiękńczej
oraz innej działalności statulowej szkół i placówek;
2) oc nianiu stanu i warunkó* &iałalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekurńozej oraz innej ,ir.ł.]ności statuto j szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i plarówkom, a takż nsuczyci lom w łłYkon},waniu ich zadań dydaklycznych, wychowawczych i opiehńczych;
4) in pirowaniu nauczyci li do poFawy isfuiejących lub wdrożenia rcWych rozwĘań w procesie ksaahenrą przy zastosowaniu imow.cyjnych działń
programowych, organizacyjnych lub m todycnycĄ kół, h celemjest rozwijanie kompetencji uczniów,

2. w zakesie w}mienionyT w tśt. l plc 1 i2 nadzorowi podle8a w szcz gó]ności:
1) po iadsnie przez Muczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia prrydzielonych im zaj*;
2) realizacja podstaw pro$anowych i ramowych planów nauczania;
3) PIz strzeganie za.sad oc.eńania, klasyfikowmia i Fomowania ucaniórł olaz pź plowadzania egzaminów, a takż przestrzegaiie przepisów dotyczącyó
obowiązku szkoh go oraz obowiązku nauki;
4) prżesxrz ganie statutu szkó lub plaówki;
5) przesb"zeganie praw dziecka i pmw ucznia oraz Ęowszechiani wiedzy o tych prawach;
ó) zapewnienie ucmiom bezpiecaFh i higie.icznyó waru.tów Dsuki, wychowenia i opieki.

Nsdzórpedagogicznyjestrealizowalyprzez\łykony,lvaniezadńicz}rmościolrcślonychwań.22Ro4orządzĘnieMinisfaEduka.jiNarodowejzdnia25sierpnia201?r
w sPrawie nadzoru p dagogJ.n Eo@z.u.z20l7L Poz, 1ó58).
,22.1. D}aektor szkoł llrb placówki w wspóbracy z inn}ti nauczycielami żajmują.ymi stanowiska kierołTjcze, w famach spmwowanęgo nadzofrr pedago8iczre8o:
1) przĘrcwadza ewaluację wermętrżną i wykorzystuj e jej w}Tiki do do kodaleniajakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroĘe Fz strzegadepftĘzaalLczyciętpIzgpisów pTawa dotyczących działalności dydaktycaej, łychowawczej i opiekuóczej oraz ionej działalności statutowej
szkory hb placówki;
3 ) wsPomaga nauczycieli w realizacji ich zadń, w s zc7Łgóblości przęzi
a) dia8nozę pracy szkory lub pla.ówki,
b) plamwanie dziakń rozwojowych, \ł Ęn mot},wowanie nauczycieli do do konalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań roaryojołycĄ w blrl oryanizowanie szkoleń i narad;
4) monitoruje pra.ę szkoły lub placówki,
2. EwaluBcję werłaętraną przeprowadza Ę w od]d sieniu do zagadnień ua]anych w sżkole lub placówce za istotne w j j działa.]ności.
3. W celu realizacji zadaĄ o których morva w u, t. 1, d}Tektor szkoł lub pta.ówki w współpmcy z nauczy ielami, o których mowa w ust, l, w szczegóhości:
1) analizuje dokumentację prz biegu nauczaDla;
2) obsenuje prowadzone przeż nauczycieli zajęcia dydaktyczre, wychowawcze i opiekulcze oraz jnne zaj ęcia i cąmości Ęnikające z działalnoś i stalutowej szkoh/ lub
placówki,
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2O2a /żO21,

23, 1. DFektor szkoły lŃ plarówki oFacowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru petlagogiczn go, kóry prz dstańa na zebranju rady pedąogicznej, a w prłpadku
szkoły lub pla.ówki, w którcj nie twoży się .ady pedagogicarcj - na zebraniu z udziałem nauczrcieli i osób niebędących nauczycielami, które r alizuj ą zadania statutow
szkory lub pla.órłki, w terminie do dnia 15 wiześnia roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2, Plarl nadzoru pedagogiczn go, o którym mowa w ust. 1, jest opmcov}nvany z uwzględni ni m wniosków z nadzoru pedĘogicz]e8o spmwowanego w szkole lub placówce
w poprzednim loku szkoh}m oraz podstawowych kierunków realiżacji polityki oświalow j państwa, o klórych mową w alt- ó0 ust. 3 pkt 1 u tawy.
3. Ptran nadzoru peda8ogicznego, o któryrn mor a w ust. 1, zawiera w zczególności|
l) przedmiot ewaluacji wew!ętraej oraz teminjej przeprowadz nia;

innej dżiałabości 9tatutowej szką lub Placó\łki:
3)zal s wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadaĄ o lcór}m mowa w 22ut. 1pkt3;
4) plan obserwacjj, o którcj nowa w 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakes monitorcwanią o ldór}łn mowa w 22 ust. 1 pkt 4.

Formy Drdz.rU
.. Ewrlurcjs praktyczne badauie ocenjaj ąśe przeprowatzale przez dyrektora s7.kó w za.kesie ząadnień uaanych \ł, sżkole 2a jstotne,

- Kotrtrola - dziahnia d}Tektora szkoły w celu oceny stanu prz b:ze8aniB przęi ów prawa dotyczących dziahhości dydaktycz! j, wychowawczej i oPiekuńczej omz
innei dziah]ności statutowej szkoły.

- wspomsgrnie - działania d}rcIdo!,,a mają.e na celu iDspirowanie i intĘns}fikowaaie procesów służących poprawi i doskonaleniu Łiałań w szkole, ukienmkołanych
narozwój nłodziery.

- Monitorowsnie - foma systematyczej oceny przebiegu dzialań lub procesów.

- ocenirni prrcy nruczyci li
- Gromrdzeni danych taty Ęcznych mają.ych istotną wańość infomnciĘ.

oćenirni dorobku zrwodowego Muczyci lizaok s odĘryania stazu na koĘtry topień zawodowy,
za3rdy śpr?wowsni, nadmru p drgogicznego

1. Nadzór pedąogicury w szkole sFawują: dFel(tol, wiced}Tektorzy.
2. Nadzorowi podlegają wszyscy pmco,iłltricy Pedagogicai zalrudtrieni !v szkole.
3. Nadzór pedąogiczny prowadzonyjest z uwzglęilnieniem da tępujących zasadi

- jarv]rości wymagań i sPosobów kofiroli ich realizacji,

- obiekty*! j i pełnej ocenyjakości Facy i poszczególnych na&zycieli,
- etyki zawodowej,

. - dokumentowania u\ł,a8, spost,zerćń i w}ników nadzoru,

Zródła pla.nowania
Podstawowe kierunki r łIŁacji poliĘłi oświttow j pań twa w roku zkoltrymŻOżOlżOż1|
1. wdrażade nowej potl ta\iy progmmowej w szkołach poladpoti tawowych z. s7rzególnlm uwzględnieniem edukacji prz}Todricz j i mat rnatycarcj. Rozwijani

samotluielności, innowacyjności i k atywności ucniów.
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020 l 2O2t

2. WdĘżanie fuian w ksztaŁeniu zawodow}t, ze szczególqm uwzględrdeniem ksztahenia osób dorosłych.
3. zaperłnieni wysokiej jakości kształcenia ordz wsparciapsychologiczno - peda8ogicnego wsz} tkimuczniomzuwz8lędnieni m Zóżnicowania ich potrzeb rozwojo\łYch

i edukacyjnych.
4, wykorzystanie w procęsach edukacyjnych narzędzi i za. obów cyfiowych oraz metod kz6łceni. na odległość. Bezpiecae i efektyun korżystanie z technologii

cńowycb.
5. Dziahnia łychowawcze szkoły. wychowanie do waxtości, ksźafto\ł,anie postaw i rcspektowani norm społecnych.

- kontrola:
1. z,lodność z Drz Disemi Draws funkcionowania monitorinpu wirrvin qo w zkołach.
2. zEodność z Drz Di smi Draws ormnizowanir zri ć y qruDi do Di ciu uczniów lub w formi indvwidu&lnei orsz ualzielsnis uczliom Domocy I} v holopiczno-
Ddhroricn.i w fonnie zindrryidullizowanci ścieżki L ztrłcenir.
3. zgodność z przepisami prawa wyilawania orzecz ń o potzebie kształcenia specja]nego w zaIcesi dotyc zĄcym oryanuacli zajpć sl grĘie do pięciu uczniów lub w fornrie

ind}.łiduahej orau ainii w spmńe objęcia ucaia pomocą psychologicnopedagogicaĘ lł formie zindywidualŁowanej ścieżki ksźałcenia.
4. Zgodność z ptzepsali prawa funtcjonowania odtl.iałów międryrarcdowych.
5. Zgodność z plz pjsami prawa oĘanizacji kształc nia zawodołrego w bmnży opieki zdrowohej.
6, zgodność z prząjsami Prawa k ztałc nia na kł,alifikacyjnych kursach zawodovJych i kułsach umiejęhości zawodo\łTch.

_ ew.luacje problemo*e ł zakre ie wybranym prz z Mini tra Edukacji Narodow i:
l. Przedszkole wĘóbracuje z środowiskiem lokaln}m naęgcz\|z^jerfimago fozwoj1]; ztąAz^ie przeds*olem służyj go rozwojowi.
2. proc v edukacvine a zoreanizowin łv sDo ób śDrzviriacv uczeniu ie: ucztriovie nlbrryrl' wirdomości i umieietności okreś|one w Dodstawi Drolmmotł i.
3. Procesy duka.yjne s4 zorganimwane w sposób sFzyjający rozwojowi osób, inst}tucji i oryanizacji koTą tających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy
uwzgtędnia \łnioski z malĘ badan zevĘtrznych i w iurętrzlych.
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społęczlE; ZalządzAnieplacówką sfużyjej rozwojowi.
5, Planuje się i organizuj praĘ w sposób sprzyjający o iągsliu celów plaoówki"

- e*aluicje problemowe w zrkreśle łybrźnym prz u Maz.wi c}iego Kurrtora ośn irty:
l, Dzi ci nó}.łBją wiadomości i umiejętności okeślone w potlstańe pro8ramowej; Dzieci są akĘłrłr ,
2.K żtsltowane sDo tr*YiI Dektowrne normv Doł cm : szkoła lub Dlacówks w Dom.m rozwói uczniów z uwzd dnieniem ich ind\.widwlnei 3vtuacii
3.l, ządz^Die s?kąl\rb pbcówkĘ słJ-4 jej rozwojowi.
4. PlBcówka zaspokaja potrz by osób, ins {ucji i oĘanża.ji kolżTstających z oferty placówki.
5. Planuje się i oĘganizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówkl,

- monitorowanie:
1. uwzglednianie zróżnicowanvch potrzeb edukacvinvch uczniów w procesie kształcenia.
2. Zapewnienie wychowaŃom bezpieczeństwa i odpowiednich waruŃów pobytu w placówce.
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2O2O / 2O2t

3, Wykorłtsłwani technotogii informacyjDych i komunikacyjnych c,r:l7 realjz^cja zapisów podstawy w zrla si rozwijania kompetęncji c}d'owych w

przed zkola.h.
4. oĘanizacjakształceniaw branżowej szkole II toPnia-

@
oblzary podlĘljącG z{zególnemo nrdzorowi
w roku zkolnvm 20ź012021 szcz póln mu nrdzorowi Dodlegać bedżl :

t. sto**i" * ti"zą""i pracy za atl okeślonych w szkoln},]a s} temie zape\ł,rriania bezpieczń hia ucniom, ze szczegÓ]n},n uwz8lędni riem plocedu] opmcowalych na

Pod tańe pfzepisów sanitamych w okesie pandemii coVID-lg.
z. itńo"]u'"uauir p"aąoga i p'ychologa szkÓ]""go w ramach tygodniowego wlmiau pensum. Kontrola popmwności dokumentowania zajęć. Wspieranie ucniów w sYtuacji

zda]nego nauczania i izolacji.
3. Adekw-ałność treści łogramu \iycho awczo-Profilakrycarego opmcowanego przez rłychowawcę klasy do zdiagnomwanych pofz b zespołu klasowe8o realizowane8o

w roku szkolnyT 2020ź021 oraz sposoĘ rcalizacji, atrakcyjność zajęć, fek wność,

4. R Blizźcja podstały prognmow j kształcenia ogó]nego z poszczególnych prz dmiońw, a w szczególności:

li 
"*ąie"r,,"li, 

'-r,i"-vct ivaruntow i spósotow ńLi^cji po*taw p-g.aiDowych d]a poszczególnych przedmioów w planowaniu pracy nauczyciela i bieżącej

prscy, z uwzględnieniem ewentua]nego ksźałc nia Ęczonego lub zda]nego;

zl'"ąeióś"i*.li;jipodstawprogram;wychzedŃBcjiprzedliotowychzurłzględrńenimstopniajejTeslizacjiWIIokrcsieztlalnegooauczania;
:j tdt ou ao.to.or*lu qmagń edukacyjnych do możl vości i potrzeb ucznijw z pecjalnymi potrzebani edutacyjnlrTi;

4) wykorzystywania usobów szkory i zasobów intemetowycb w proc sie ksźałcenia;
s! pri"epro*"ar""i" 

"*aluacji 
pmcy własnej przez narrcżfciela ne podsxawie oceny o iąglięć uczniów;

rj prŃaar*t e.łauac,jl p.ogramów 
"a""Źarria, 

aobnnych treści ksźałcenia w oparciu o w}Tiki badań edukacyjtrych wiedzy, kompetencji i rrmi jętności ucaiów.

5. Przestrzegani za.sad,łsystenu PonoqJ PPy, szkok", aw szcze86b]oś,li
1) udzielanie pomocy pp przez nauczycieli w bieżącej pracy z uczniem;
zi *.pob-"i **łóńli pracujących w jednlm oddziale w zakesie kommikowania się o posĘaoh ucznią łlpraoowania ujedaoliconych posobów i metod pracy z

ucufem, wzajenm j poilocy;
3) rcalizacjs zaleceń ł kazanych w IPET a.h;
4) ind}.ridualizacj a nauczania na zajęciach dydaktycznych;
5) spehianie przez ,łychowaw ę klasowego fimkcji koord!.oatom pornocy pp w kla ię.

s. spósob dostosowalla wylrąan edutacinych z po zczegó]nych edŃa.ji dla ucziiów objętych pofitocą psychologiczlo-pedagogiczrą w ohszamch:

l) Zełnętrznej oĘaniża.ji procąsu nauczania:
2) warunków Fowadzenia procesu edutacyjnego;
3) dostosowana treści kszbłce a;

a) waruŃóv/ il(rJteriów spawtlzaria poziomu wiedzy i umiejęfuości,
7, stosowsnie przez Dauczycieli metod i form ocenianŁ sprzyjających k ztałceniu umiejęhości kluczowych.

8. Monitorcwanie pmcy zesPołowej muczycieli, w szczególności w zakrcsie:
1) w pó]nego planowania i realizacji procesów edukacinych;
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2) plarcwania i zadawani pracy domowej uczniów;
3) wzajemn j połnocy, w}mianie doświadczeń;
4) dokrrmentowa apracy z społów;
5) analimwaniaja}ościow go lłFików egzaminów zewnęt,Zrych i łł)Tików wewnętrzrych badart edukacyjnych i formułovrania wniosków do dalsz j pra.y;
6) realizacja wrlio ków z analĘ badań edukacyjnych ucniów.
9, ocena popra*ności stosowania prz z nauczycieli pmwa oświatowego w pmktyce szkolnej, a w szcz gólności: stosowanie kar porzłdkowycŁ informowanie rodziców

w }ma8an}m zakesie, przestrzeganie uzalatliania oc Ą zaóo\ł,ani motyvując go cbarakteru oc n szko|nych.

w prryprdku wprowrdrłnir zdrln go nrucz{nir w roku szkoln}m 2020/202l, ohzrry uralzoru p dlgogicm go ulĘrj{ ror z rzeniu o:
10. oĘanizacja realiza.jizanĄńl*ą z\\*ot7ystaniem metod i t hnik ksźdcetriana odl głość w okesie czasowego o8ra cz trhjej fimkcjonowsnią.
1l. Dostosowsni wymagań edukacyjtrych i treści kształcenia do możliwości ich realizacji w zdahym nauczaniu
t2. Ałtywność nauczycieli w or8anizowaniu i prowadz niu zajęć onliD oraz iDnyó foIE wspiersnia ucaia w okesie cza owe8o ogrEnicz nin ńrnkcjonołatria szkoły.
13, sto owenie prz z nsuczycieli w zdaln}m nauczaniu nowoczesnych foTm ksztahenia,
14. Rzetelność wykon}vania prżez nauczycieli obowiązków w zak sie konsulta.ji pomdtrictws i pomocy ucziom w r alizacji polecpnych zadń w czasie nauczsDia

zdalnego.

wnios}i i rekomendacj z nadzoru p dagogiczn go d}T ktorr Liceum w roku 20192020:
Należy w now}m roku szkolnyD }v więksłm stopniu zwrócić uwagę na taki za8a&ieniajak:
1, większy ł?b.ł uczdów na sposób ofganizo\łżnia Ąęć, ichplzobie9 o1az dob& netod nauczenia i zakesu mal dału,
2, Doceniariie prżez uczniów możliwości użfskaIlia pomocy od nauczyciela w prł?adku pojawiających się trutlności w nauce,
3 ,Planowalie procesów dułaryjnych w sPosób sprzyjający uczeniu się oraz adekwamy do potrzeb i możliwości uczrjów omz kztałtowanje postaw społecznych i
patriotycznych, a także tworzenie przylaznej atmosfery z ucżniami na lekcjach i poza nimi,
4. Doskonalenie i po zerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów w piemnia i moł,wowania uczniów w proc si uczenia ię.
5. Sy t matycn informowanie ucafów i rodziców o posĘpa h w nauce,
6. Przestrzeganie za ad oceniania ucznió,lv zgoalni z przedmioto]łymi za adami oc niarńa, ocenĘąc uczniów mocniej akcentować uwzględnianie ich wkł&du pracy,
zaa[gaźowania i moż]iwoŚci.
7. wzDocnienie lłięż nauczyci l uczeń w celu zdobycia większego zaufania ucztia w stosunku do nauczyciela w s},tuacjach tnrdności edukaryjnych. ZłłTócenie uwagę na
uczdów o obnżonej mot}rłacji i słabyn poziomie zaangżowania- szul nie sposobów motyr acji ucafów obojętnych lub niezadowolonych ze sv/oich łyników w nauce,
8. zmod}dlowanie sposobów moo.racji ucznia - chwalenie a nie negowanie,
9. częstsze podejmowanie dyskusji z uczńami na temEt rodzajów i forrn zajęć orgadzowanych w sżkole i uwzglę.dnianie ich propozycji.
10, Promowarie osĘgnięć uczniów.
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B. Plan kontroli pĘestrz gania przez naueycieli przepisów P.awa dotycących działalności dYdaKycznej,
wychowawczej i oPiekuńeej szkoły oraz innej statutowej szkoły

Terminy kontroli Osoby wskazane
do kontroli Forma kontroli Osoba

kontroluiąca
Systematyczność rej estrowanta
wyjść grup ucmiowskich poza
szkołe

Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002r.w
sprawie bhp (Dz.U. z2020 r.poz. 1166)

Raz na 2 miesiące Rejestr wyjść
grupowych

przegląd
dokumentów

dlrektor
wicedl,rektor

Poprawność opracowania
Indywidualnych Programów
Edukacyj no -terap euĘcznych

Rozp. MEN zdn.09.08.2017 t.
w sprawie warunków organizowania ksrtałcenia,
wychowania i opieki dla dzieci ilŃodzieĘ
niepehosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożony ch niedostosowaniem
społeczrym (Dz. U. z 2020 r. poz.1309)

Do 30 września2020 r
i w tęrminię 30 dni po
otrą,maniu orzeczęnia
w trakcie roku
szkolnego

wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog

badanie
dokumęntów
IPET -y

dyrektor
wicedyrektor

Kontro la r ealizaĄi pr aw a
uczriów i rodziców do
uzyskania uzasadnienia oceny

Ustawa z dnia7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t j. Dz. U , z 2020 r , poz, 1327) -

kozdział3a

listopad 2020 r.
styczeń 2021 r.
kwiecień 202I r,

WSZyscy

ryciele

Badanie
dokumentów - pracę
pisemne uczniów

dlrektor
wicedyrektor

Wszystkie dzienniki
klas - raz na kwartał:
lX,20,XI|,20,III,27 i

YI,2I

wybrani losowo
nauczyciele

arkusze ocen - do
28.04'2I klasy III; do
24.06'2IklasyIiII;

wychowawcy klas

X'20;I'2l;IY'21 pedagog,
psycholog,

nauczycielzĄęć
rewalidacyinych

Poprawność, terminowość
prowadzenia dokumentacj i

pedagogicmej przez
nauczycieli na podstawie e-
dziennika UONET+ VULCAN

. dzienniki oddziałów

. arkusze ocęn
n dzienniki zajęc

świetlicy
r dzienniki biblioteki
. dziennik pedagoga
o dziennik psychologa
. dzięnnikzasęć

rewalidacyinych

Rozp. MEN z25 .08.2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki przebiegu nauczania (Dz. U. z20l7
r., poz. 1646)

XI,20,II,2I,Y,21 nauczyciele
świetlicy i
biblioteki

ptzegląd
dokumentacji
elekffonicznej

dyrektor,
wicedyrektor

7

Tematyka kontroli
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2O2O / ZOZL

Rozp. MEN w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania ( ,.) (Dz. lJ. z2017 r.,poz.
65 1)

XI'żD;[I'20 i
vI,21

kontrola sposobu
dostosowania wlłnagń
do mozliwo ś ci ftzy cny ch
aczniai ob serwaci a zai ęć

badanie
dokumentów,
obserwacja

bezpośrednia

dlrektor
wicedyrektor

Resp ektowani ę zw olnień z
wykonywania określonych ówiczeń na
zaj ę ciach rłychowania ftzy czne go na
podstawie opinii o ograniczeniach
Dostosowywanie wynagań
edukacyjnych do mozliwości i potrzeb
ucntia ze specjalnymi potrzebami
edukacyinłmi

XI'20 i na
doraźnych

obserwacjach
lekcji

wszyscy nauczyciele obserwacja zajęć,
analiza opracowań

wymagan
edukacyinych

razna3
mreSlące

Kontrola zgr omadzony ch
prac pisemnych

badanie
dokumentów

Uzasadnianię ocen prac pisemnych
ucmiów.
Udostępnianie wyników prac
pisemnych uczriowi i rodzicom

Ustawa zdnla] września 1991 r. o

systemie oświaty (t j. Dz. U, z2020 r
poz, 1327) - Ftozdział 3a

razna3
miesiące

Obserwacje lekcji i
spbtkń zrodzicami

obserwacja
bezpośrednia

dyrektor
wicedyrektor

Rozp. MEN z9.08.2017 r. w sprawie
zasad udzi ęlania p omo cy
psychologiczno-pedagogicmej w
publicmych szkołach (Dz. U. z2020 r,
poz. 1280)

harmonogram
obserwacji
zajęć

Nauczyciele wskazani do
obserwacji ichzajęć

Obserwacja zajęć,
Analiza opracowń
wynagań
edŃacyjnych

dyrektor
wicedl,rektor

Realizacja pomocy psychologiczrro -
pedagogiczrej wbieżącej ptacy z
ucmiem, indywidualiz aĄ a nalczania.

raznakwartń nauczyciele prowadzący
zai ę cia specj alistyczne

Obserwacja zajęć,
Analiza
dokumentów-
Dziennkzajęć
specialistyczrrych

dl,rektor
wicedyrektor

Realizacj a zaj ęć kompensacyj no-
korekcyjnych, rewalidacyjnych i
innych specj alistycznych,

Rozp. MEN z9.08.2017 r. w sprawie
warunków organizowania ksźałcęnia
uczriów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych (Dz. IJ, z2020 r. poz,
1 309)
Ustawa zdnia7 września 199l r. o
systemie oświaty (t j. Dz. U . z 2020 r
poz.l327) - Rozdzial3a

XII,20 iI,2l
orazlY'2| i
YI,2I

wychowawcy klasPtzestrzeganie procedury ocęniania
zachow ania ucniów pr zez
wychowawców klas.

Iistopad2020
marzec2021

wszyscy nauczyciele

Obserwacja zajęć z
wychowawcą,
kontrola Dziennika

dy,ektor
wicedlrektor

Realizacj a Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego w klasie.

Stafut szkoły,
Program Wychowawczo -Profi laktyczny

8

Terminy
kontroli

Kontroli podlegają:
osohv/dokumentv Forma kontroli Osoba

kontroIuiacaTematyka kontroli Podstawa prawna

Obszar
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Plan monitorowania przebiegu i skuteczności działań podejmowanych szkole w roku szk 20201202l
o monitorowanie - zorganizowane i systematyczne obserwowanię zdarzeń szkolnych

Monitorowaniu podlega w szczególności:

Zapewnianie bezpieczeństwa
ucrniów w czasie przerw
międzylekcyinych

Rozp MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publiczrych szkołach
i placówkach (Dz. U. z2020 r. poz.ll66)

nabieżąco wsZyScy
nauczyciele

Kontrola
dyżurów

dwektor
wicedwektor

Kontrola przestrzegani a zasad
sanitarnych obowiązujących w
szkole

WyĘczrre GIS i MEN nabieżĘco WSZyscy
nauczyciele

Badanie
dokumentów
obserwacia

dyrektor
wicedyrektor

Przestrzeganie praw ucmia oraz
upowszechnianie wiedzy o tych
prawach

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy
programowej wychowania ogólnego (Dz.U. z20I7
r, poz,356)

W trakcie
doraźnych
obserwacii zaięć

wSZyScy
nauczyciele

Obserwacja dyrektor
wicedyrektor

Kontrola progamów uzywanych w
pracowniach z dostępem do
internetu, sposób zab ezpieczmia ich
przed nieuprawnionymi sfonami

Statut szkoĘ nabieżąco Opiekunowie
pracowni

Badanie
dostępności

dyrektor
wicedyrektor

Kontrola poprawności organizacji i
prowadzenia dokumentacji
wycieczek szkolnych oraz wyjść
grupowych poza teleny szkoły

Rozp. MEN w sprawie BHP
Rozp. MEN w sprawie organizacji turystyki z dnia
25 maja 2018r. ( Dz.IJ. z 2018, poz.1055)

po każdej
wycieczce

WsZyscy
nauczyciele-
kierownik
wycieczki

. analiza
dokumentacji

dyrektor
wicedy.rektor

Kontro la pr ze str ze gania zasad
ochrony danych osobowych uczniów
- zńaszanię na konkursy, zawody

Polityka ochrony danych osobowych
na podstawie RODO

nabieżąco wszyscy
nauczyciele

badanie
dokumentów

dyrektor
wicedyrektor

ljwagal W dokumencie,,c -,Plan kontroli" ujęto !!!9_p|3!9@Ł!9!][9]e, Kontroli doraźnei podlegaią wszystkie działenia 9tatutowe
nauczycleli i ni aą zapowiadane.

Stosowanie zasad oceniania z zachowaniem motywującego charakteru oceny1.

Wychowawcy klas Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych: systemaĘczność oceniania, poprawianie ocen przezuczniów, rozkład skali ocen u wybranych
ucznlow skale i wniosków zarówno uczriów ak i rodzicówanaliza

Pedagog szkolny Analizazgłaszanychprzezuczniów trudności \ry nauce. Skargi uczniów i rodziców na brak możliwości poprawy oceny

9

c. plan monitorowania W szkole.
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Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny żO2O l 2021,

Dylrektor/wicedyrektor Kontrola pisemnych uzasadnień ocęnz prac klasowych.

1 Uczęszczanie uczniów na zajęcia

Wychowawcy klas Analriza zapisów obecności w dziennikach lekcyjnych, Miesięczne zestawienia obecności
Pedagog szkolny Analriza zg}aszanychprzezwychowawcę prąrpadków liczrie opuszczonychzajęć,

Zgłaszarie dyrektorowi szkoły faktu opuszczenia więcej ńż 50 % zajęć w miesiącu.
OqęqąlĘuĘcz4qsqi pq&jĘo ą4yq!, dz!ńń (poprawy).

Dyektor/wicedyrektor W szcrynanie p o stęp owania e gzekucyj ne go

3. Rea lżacj a po dstawy pro gramowej z poszczegó|nych eduka cj i przed miotowych

Nauczyciele Rej estrowanie realizacji podstawy programowej z wybranych edukacj i przedmiotowych
z uwzględnieniem zalecanych form i sposobów.

Dlrektor/wice dy.rektor Ocena zaproponowanych ptzeznauczycieli programów nauczania pod kątem kompletności podstawy programowej
Ana|izap|alów pracy dydaktyczrej nauczyciela, Obserwacja lekcji. AnalŁa pisemnych prac uczriowskich.
Analiza wyników badń edŃacyjnych. Przegląd zapisów tęmatów lekcji w dziennikach szkolnych.

4. Systematyczność prowadzenia zap|anowanych badań edukacyjnych

Dyrektor szkoĘl
wicedyrektor

Analizaprzygotowań nauczyciela do przeprowadzenia badania z zal<ręsu pomiaru dydaktycznego - kartotęk tęstu wTaz z dokonaną taksonomią
celów.
Analiza opracowanych raportów zbadań edukacyjnych: poprawność wnioskowania na podstawie wyników, sposoby wdrażania wniosków,

nauczanla.uzmlennlanle

5. Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz uchwalonych przez RP sposobów ich realizacji

Przewodniczący
zespołów

Wypracowanie szczegółowego planu sposobów reairizacji wniosków, które dotyczą poszczególnych zespołów nauczycielskich.
Przedstawianie po kazdym okresie szkolnym sprawozdania zrealizacji jlw.

Dyrektor szkoĘ/
wicedyrektor

Indywidualne roznowy z nauczycielami o sposobie realizacji wniosków.
Analiza stopnia realizacjiwniosków, rekomendacjiizalęcęń- spotkania zprzewodniczącymi zespołów (raz w kwartale).

6. Swiadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
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Wychowawcy klas Rozpomawanie potrzeb psychoedŃacyjnych wychowanków,
Monitorowanie osiągnięć uczniów.
Analiza postępów ucznia w zakresie }yy!ó]ry4yryg4!ą braków w edukacji. Obecność uczniów na zajęciach specjalistycznych

Pedagog szkolny Realizacja zalecęń zawarĘchw Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym.

Dyrektor szkoły Obserwacja zajęć obowiązkowych i zajęć zorganizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Ewaluacja efęktywności świadczenia pomocy psychologiczrro-pedagogiczrych.
Informowanie rodziców o zebraniach Zespołu Wspierającego.
Poprawność prowadzenia diagnozy środowiskowej,
Dokumentowanie zadańwychowawcy klasowego w zakresie organża-cii pomocy pp w klasie

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2OZ0 l 2021

D. Plan ewaluacji Wewnętaznei w ]oku szkolnyń 2o2ol2o2l - przedmiot i harmonogram
l . ,,Bezpiecz ństwo psycbospołecne ucaiów po połTocie do stacjonamego ńmkcjoDowania szkoł po okesie zdaln go nauczsnia w poprzednim roku szkoh}m"

2. ,,Świsdomość i ska.la 4jawi ka cńerFzemocy wśńd ucztiów nasż j szkoły'

Ucmiowie klas II i
III

Zespół ewaluacyjny

1. Uczniowie chętnie wracają na zajęcia
do budynku szkolnego.

2. Żadęn uczeń nie obawia się agresji ze
strony swoich kolegów szkolnych.

3. Uczniowie są zmotywowani do
wspóĘracy, aktywności.

4. Uczniowie są przeświadczeni o

Ączliwości i troscę swoich
wychowawców i nauczycieli, pomocy
z ich strony w pokonywaniu trudności
w nauce.

Ankieta dla ucmiów

1. Z jakimi obawami, emocjami i oczękiwaniami
wró c ili uczriow ie do stacj onarn e go nauc zania?

2. Na czyją pomoc mogąIiczyć uczniowie
w sytuacji niepowodzeń w trakcię nauczania
zdalnego?

3. Z jakimi trudnościami spotkali się uczniowie w
trakcię lękci i zdalnych?

4. Jak zdalne nauczanie wpłynęło na relacje
rówięśnicze w klasię/ w szkole?

5. Czego boi się rŃodzieZ w związku z ewentualnym
powTotem do zdałnego nauęzania?

6. Czy zastosowane formy pracy zdalnej byĘ
dostosowane do przekarywanych treści?

7. Które formy pracy rla zdalnych lekcjach
motywowały młodzież do większej ak wności?

t1,



Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny ż02O l żOzL

Zespół ewaluacyjny:

Ha dzania w roku żOż0/2021

1. Czy uczniowie rozumieją i potrafią rozpomać
zjawiska przemocy internetowej?

2. Czy młodzież potrafi reagować na doznawaną
cyberprzemoc?

3. Czy zjawiska wykluczenia mają miejsce w
zespołach klasowych?

4. Czry szkoła ma procedury postępowania
/podejmuje działania w sytuacji wystąpienia
cyberprzepomocy?

5. W jaki sposób ucmiowie mogą chronić swoją
pryłł,atność w Intęrnecie?

1. wśród uczniów nie ma ofiar
cyberprzemocy.

2. Po każdej próbie przęmocy
ucmiowie zwracają się o pomoc do
pedagoga, w5rchowawcy.

3. Ucmiowię rozumieją naganność i
szkodliwość cyberprzemocy.

4. Uczniowię postrzegają cyberprzemoc
jako przestępstwo.

5. Ucmiowie bardzo negaĘwnie
oceniają patotreści i nie podejmują
prób kontaktów z patostreamarami.

AŃiety dla:

- uczniów;

- rodziców;

- wychowawców

Uczniowie klas I, II,
III

Rodzice

Wychowawcy
Zespół ewaluacyjny

l.p. zadania do wykonania odpowiedzialny Nr Termin realizacii Uwaei
1 Opracowanie py.tań kluczowych, zakresu

ewaluacii
Zespół ewaluacyjny l do 15. 09.2020

2 do 15.09.2020
1 Zatwięrdzenie przez dl,rektora planu badń

Odpowiedzialnych za zadania astala
zespół ewaluacyjny na pierwszym
spotkaniu

18.09.2020
2 I8.09.2020

3. Opracowanie nar zę dzi b adaw czy ch 1 30.09.2020
2 15.02.2020

4. Przeprowadzenie badań 1 IX1X2020
2 IIllII20ż1

5. Analiza wpików badań l X:XI2020
ż III lIv 2021

6. Opracowanie raportu 1 XII2020
Yl2021

Przedstawienie raportu dl,rektorowi 1 XII2020
2 vI202l

8. Prezentacja raportu na radzie pedagogiczrej 1 11.I2.2020
2 VIII202l

Legenda:
Numery 1 - 2 odpowiadają tematom badań ewaluacyjnych wskazanym w załączniku

12
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1. Organizacja w pomagania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Inne zadania dyrektora wykonywane w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego
2. Kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli.

F. Harmonogram ob erw acji zajęć prowadzony ch przez nauczycieli

1. Tematyka obserwacji w czasie zajęć.
1. Celem obserwacj i zajęć prowadzonych ptzęz navczycieli j est:

1) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadń edukacyjnych;
2) wspomaganierozwojuzawodowegonauczycieli;

L.p. Zakres wspomagania Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni
Otganizacja szkoleń i narad Opracowanie planu zebrań i szkoleń Rady

Pedagogiczrei ( kalendarz szkoły ).
do 18.09'20 - w
kalendarzu roku

szkolnego

dyrektor

Opracowanie planów posiedzeń zespołów
przędmiotowych.

pr zew o dniczący ze sp ołów

2 Wspieranie rozwoju zawodowego Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli do 15.10'20 dyrektor
Omówienie procedur awansu na poszczególne
stopnię zawodowę

Do 30.09'20 dlrektor

Opracowanie, wdrozenie i zapoznatie nauczycieli
z procedurami postępowania w konkretnych
sprawach

zgodnie zplanempracy dyrektor

J Obserwacja zajęć Opracowanie planu i harmonogramu
przęprow adziania planowanych obsęrwaci i.

do 18.09'20 dyrektor

4 Procedury organizacji egzaminu maturalnego Szkolenię nauczycieli 20.04,2I dltektor
5 Znajomość prawa oświatowego Przekazywanie informacji na temat zrnian w

przepisach prawnych
nabieżąco dyrektor

wicedyrektor

Termin Zadania dyrektora Dotyczy nauczycieli

Wrzesień 2020 Zapomanie nauczycieli odbywaj ących staż z wewnątrzszkolnymi procedurami

awanSu

Zatwięrdzenie planów rozwoju zawodowego - aneks
I,20 iv,20 Monitorowanie realizacii planu rozwoiu zawodowego.

Obserwacj a zalęć, zgodnie z planemrozwoju poszczególnych nauczycieli.
Do 10.09'20 Ocęna pracy, w tym ocena dorobku zawodowego za staż
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3) *zajemrle dzielenie sĘ wiedzą uniejętnościąmi i doświadczeniem;
4) diagnoza r alizacji łybraiych zsdń edŃacyjnych;
5) oc na rezultatów procesu dydaktycne8o, !łyóowawcz go i opiekńcz go, na podstawie bezpośrcdniej obserwa.ji umiejętności, postaw i prezenlowanej wie(Ę

ucmiów;
2, obserwa.ji mogą pod]egac:

1) obowiązkowe i dodatkowe żajęcia z uczdami, w tym prowadzone w formie zdaln j;
2) spotkania z rcdzicami;
3) imprezy szko]n - apele, ulocł tości, fest}ny, itp.;
4) łłycieczki szko]ne.

3. obśerwa.ji wszczególnościwroku szko]n}m2020/21 podlegać będzi :

1) wfuzanie zagadni ń preorient .jjlorientacjvdoradźwa zawodowe8o do treści przedmiotowyń;
2) stosowanie tecbnologii komunikacyjno-informaB,cnej w fakcie mjęć i jej rńykora/st}.wa e przez ucaiów w ploc si nsuczania;
3) prż strzeganie zasad bhp w trakcie lekcji lub zaj ęć;
4) Ęosób zźdawania pracy domow j orazj j różnicowanie, wi lkość, cza ochłonlość wykonania przez uczniówi
5) ksaałceDie umiej9tności kl uczorłych:
ó) informowanie ucudórł o celach 1 kcji;
7) uza.sadnianie ocen bieących;
8) pożyskiwanie informacji złTotn j o osiąstięciu celów żajęć;
9) ind},\i/idualizacja nauczania w toku lekcji lub żajęć,

2. Plan i zajęć

1 Yt"4ru o społeczeństwie, Historia, ZĄęcia z wychowawcą X,20 ilv,2l
2 Geografia, ZĄęcia z wychowawcą IX,20
3 Religia XII,20
4 Jęzryk angielski X,20 iIY,21
5 Religia II,2l
6 Historia, Gąggrafia, ZĄęcia z wychowawcą III,2I
7 Religia IY,2l
8 MatemaĘka,ftą"ka XI,20
9 Wychowanie ftzyczne Iv,2l
10 Język francuski v,2l
l1 Jęąyk polski Y,2l
12 Język angielski III,21
I3 Matematyka XII,20
l4 Język angielski II,27

Dyrekcja szkoĘ

1,4



1 mlanowanv dyplomowany 2latai 9 miesięcy 1.09.2017 r 3 1.05 2020r.(stażbędzie wydłużony)
kontraktowy mlanowany 2latai9 miesięcy L09.2017 r 19.08,2020 r2

31.05,202I rJ mianowany dlplomowany 2 |atai 9 miesięcy 1.09,2018 r
mlanowany dyplomowany 2|atai 9 miesięcy I.09 , 20l7r 09.06.202Ir4

5 kontraktowy mianowany 2lata i 9 miesięcy I.09.2019 31.05 2022r,
mlanowany 2lńai 9 miesięcy 1.09.2020 31.05 2023r6 kontraktowy

1.09.202a 3I.05 2023r,7 kontraktowy mlanowany 2latai 9 miesięcy

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2O2O l 2021,

3. Plan dokonywania oceny pracy nauczycieli.
o awansu

Ocena

Zaplamwane działania zostały oparte na w}nikacĘ wnioskach oraz obserwacji prowadzonej w czasie ewaluacji wełnętrznej i kontroli w ubiegbm roku szkolnym.

WFikają z potrzeb szkoły i mają na celu po&iesieniu ef któw kśztałcenia.

Plrn naalzoru trr ńk zkolny 2020/ż021przed t wiono wraz z zaĘcznikndi ne po iedzeniu R dyP d.gogiczn jwdDiu 18.09'20 ( planu nadzoru opublikowany w
dniu 1ó.09'20 ); Nr protokołu RP l1l2020
Opracowali: dyrekcja szkoĘ DYfi łąT * Fł.

LlcEUPt ooÓLNot{.5Z TnŁ C.Ąi, Ę tC
im, IvlikołĘa Ąc..l.:, :łi^il

w Ostrowi lv4azt;l,,,iec k i5_
-.-1-./// n--\

Wł{d"enląr BńttttsiA

u

do 18.09 '20

do 9,06 '2l

do 3 1.05'2 1

Ob serwacj a zaj ęć edukacyj nych,
wychowawczych i opiekuńc zy ch, analriza
dokumentacj i pedagogiczrej nauczy cie(a
Kontrola dzińań nauczyciela kontrola
dokumentacj i mviązanej z awansem

zawodowym na stopień nauczyciela
dyplomowanego, obserwacj e,

hospitacj e, ankiętowanię

1 Oc ena pracy n auczy ciela
wrazzoceną dorobku
zawodowego

Dokumęntorł,anie pracy nauczyc ieli niezb ędnej do
dokonania oceny pracy.
D okumentow anie działań n auczyc ie li ub ie gaj ących s ię o
kolejny stopień awansu zawodowego:

ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcj
pracy szkoły,

. ocena pĄektów i programów edukacfnych,
o wykorzystanie przeznauczycieli technologii
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