
 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
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 (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). 
Zatwierdzono do realizacji Zaopiniowano przez Radę Rodziców 
uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27.09.2012 r. 
 
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, 
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, 
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) Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, Ustawa o systemie oświaty, 
 
KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI O ŚWIATOWEJ PA ŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
1) Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. 
2) Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.  
3)  Proces wdrażania nowej podstawy programowej- MEN  
4) Kontrola przestrzegania  przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego  
5) Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole     
podstawowej 



 
TEMATYKA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 201 2/2013 
1) Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 
2) Wybór podręczników 
3) Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie                       
i sześcioletnie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego 
4) Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole, wycieczkach. 
 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2011/2012: 
1) zaprojektowanie skutecznych działań, zmierzających do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, 
2) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, 
3) kontrola wdrażania podstawy programowej w kl. IV  
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie jako: 

1) diagnozowanie sposobów planowania, monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych 
2) w jakim zakresie nauczyciele i uczniowie współpracują nad doskonaleniem procesów edukacyjnych? 
3) w jaki sposób nauczyciele wspierają i motywują uczniów w procesach uczenia się? 
4)  jaki jest poziom znajomości norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w opinii uczniów, rodziców                 

i nauczycieli? 
5) w jakim stopniu uczniowie respektują normy społeczne w życiu szkolnym oraz czują się bezpieczni? 
6) Jak reagujemy i jakie konsekwencje są wyciągane za nie przestrzeganie lub naruszanie norm społecznych                  

w szkole i zasad bezpieczeństwa? 
7)  w jakim stopniu rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia 

bezpieczeństwa ?  
 



 Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, z uwzględnieniem: 
1) realizacji podstawy programowej  
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) pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego. 
 
Obserwacja zajęć nauczycieli 
Cel obserwacji. Tematyka obserwacji 
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 

 
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły  
 
1. 1. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów BHP i p. poż. 
2. Kontrola zapisów w dzienniku, w zakresie informowania uczniów o zasadach bezpiecznego pobytu w szkole 
3. Kontrola działalności dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej na podstawie planowania przez nauczycieli treści 
programowych. Wszyscy n-le -  kontrola dokumentacji 
4. Kontrola realizacji podstawy programowej , korelacja zapisów w poszczególnych dokumentach, zgodność z treściami                   
z podstawy programowej.  Wszyscy n-le - kontrola dokumentacji nauczycieli 
4. 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. Wszyscy n-le – obserwacja zajęć 
5.  Kontrola współpracy nauczycieli z rodzicami. Wszyscy n-le - obserwacja spotkań z rodzicami 
6. Kontrola prowadzonej dokumentacji nauczycieli pod kątem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Wszyscy n-le przegląd bieżącej dokumentacji 
 
Plan nadzoru pedagogicznego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej 27.09.2012 r. 
Opracował: 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku 

 



Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły  

• Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

• Szkoła doskonali efekty swojej pracy. 

Lp. Wymaganie Charakterystyka wymagania Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 
DZIAŁALNO ŚĆ DYDAKTYCZNA 

1. Analizuje się wyniki 
sprawdzianu i egzaminów 
zewnętrznych 

Wyniki sprawdzianów są  
analizowane w celu poprawy  
jakości pracy szkoły. 
Wnioski z analiz są wdrażane.  

Dyrektor  

Wicedyrektor 

Cały rok Analiza 
dokumentacji   
Sprawozdania 

nauczycieli  

1.1 Przestrzegane są zasady 
oceniania, klasyfikowania       
i promowania 
 
 

W szkole przestrzegane są zgodnie           
ze statutem szkoły zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów. 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Cały rok Analiza 
dokumentacji, 
sprawozdania 
nauczycieli. 

1.2 Uczniowie nabywają 
wiadomości i umiejętności  
 
 

Uczniowie nabywają wiadomości i 
umiejętności określone w podstawie 
programowej.  
Monitoruje się i diagnozuje gotowość 
dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 
 

Dyrektor  Cały rok Analiza 
dokumentacji, 
Analiza gotowości 

do podjęcia nauki 

szkolnej. 

1.3 Uczniowie są aktywni. 
Uczniowie reprezentują 
szkołę na zewnątrz w 
konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych oraz 
zawodach sportowych 

Uczniowie chętnie uczestniczą                 
w zajęciach prowadzonych w szkole. 
Uczniowie są samodzielni                         
w podejmowaniu różnorodnych 
aktywności na rzecz własnego 
rozwoju i rozwoju szkoły. 

Dyrektor  
Nauczyciele  

Cały rok Analiza 
dokumentacji 



DZIAŁALNO ŚĆ WYCHOWAWCZA 
1.4 Respektowane są normy 

społeczne 
Uczniowie czują się w szkole 
bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań 
się od nich oczekuje.  
Uczniowie zaznajamiani są z prawami 
i obowiązkami w trakcie godzin 
wychowawczych. 

Dyrektor  
Wicedyrektor  

Cały rok  
 
 
Wrzesień 2012 

Analiza 
dokumentacji, 
sprawozdania 
nauczycieli. 
Wywiad z 
pedagogiem 
szkolnym, 
analiza dok. 

1.5 Realizowane są: 
Program wychowawczy          
i profilaktyki 

Prowadzona  jest w ramach godzin 
wychowawczych, realizacja działań 
wychowawczych i profilaktycznych. 

Dyrektor  
Nauczyciele  
Pedagog  
Psycholog  

Cały rok Kontrola 
dzienników 
lekcyjnych, 
pedagoga           
i psychologa 

1.6 Analizowane są oceny 
uczniów z zachowania. 

W szkole analizuje i diagnozuje się 
zachowania uczniów. 
Podejmuje się działania wychowawcze 
mające na celu eliminowanie zagrożeń 
oraz wzmacnianie właściwych 
zachowań, ocenia się ich skuteczność 
oraz modyfikuje w razie potrzeb.  

Wicedyrektor  
Nauczyciele  
Pedagog 
Psycholog  

Cały rok  Obserwacja 
spotkań 
zespołów 
klasowych. 
Kontrola 
dokumentacji 
pedagoga 
szkolnego.  

DZIAŁALNO ŚĆ OPIEKUŃCZA SZKOŁY  
1.7 Rozpoznawane są potrzeby 

socjalne uczniów. 
W szkole przeprowadza się 
rozpoznanie potrzeb socjalnych 
uczniów. Szkoła współpracuje                     
z instytucjami świadczącymi pomoc 
socjalną. 
W szkole prowadzona jest 
dokumentacja udzielonej pomocy 
socjalnej. 

Dyrektor  
Pedagog  

Wrzesień 2012   Kontrola 
dokumentacji 
pedagoga  

1.8 Organizacja wycieczek, Opieka w czasie trwania wycieczek, Dyrektor  Cały rok  Karty 



zielonych szkół, zawodów 
sportowych oraz konkursów. 

zielonych szkół, zawodów sportowych 
oraz konkursów. 

wycieczek, zaw. 
sportowych. 
Rozliczanie 
wycieczek w 
sprawozdaniu 
semestralnym.  

INNA DZIAŁALNO ŚĆ STATUTOWA SZKOŁY  
1.9 W szkole funkcjonują 

świetlice szkolne. 
W szkole funkcjonuje świetlica dla 
dzieci 5 – 6 letnich oraz dla dzieci      
7 – 12  letnich, których praca podlega 
kontroli i analizie. 

Dyrektor  
Wicedyrektor  

Cały rok Kontrola 
dzienników 
świetlicowych, 
obserwacja 
zajęć oraz 
sprawowanej 
opieki. 

1.10 W szkole funkcjonuje 
biblioteka szkolna. 

W szkole funkcjonuje biblioteka 
szkolna, której praca podlega analizie.  

Wicedyrektor  Cały rok  Kontrola 
dzienników 
biblioteki. 

 

PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE  

• Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. 
• W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

L.p Wymaganie Charakterystyka wymagania Osoby odpowiedzialne Termin  Uwagi  

2.1  Oferta edukacyjna umożliwia 
realizację podstawy 
programowej  

 

Potrzeby uczniów są rozpoznawane          
i zaspokajane w związku                                  
z wprowadzaniem nowej podstawy 
programowej.   
Nauczyciele odpowiednio dokumentują 
wdrażanie nowej podstawy programowej  

Dyrektor  

Wicedyrektor 

Cały rok  Analiza 
dokumentacji   
Sprawozdania 

nauczycieli  



2.2  Procesy edukacyjne są 
efektem współdziałania 
nauczycieli  

 

Nauczyciele wspomagają się 
nawzajem  w organizacji realizacji 
procesów edukacyjnych.  
W szkole funkcjonują zespoły 
przedmiotowe. 

 

Wicedyrektor Cały rok Analiza 
dokumentacji  
Sprawozdania 

nauczycieli  

2.3 Procesy edukacyjne mają 
charakter zorganizowany  

 

Ocenianie uczniów daje im informację     
o ich postępach w nauce oraz 
motywuje ich do dalszej pracy.  
 WSO jest znany i przestrzegany. 

Dyrektor  

Wicedyrektor 

Cały rok Analiza 
dokumentacji  

   

2.4 Kształtuje się postawy 

uczniów 
W szkole funkcjonują wewnętrzne 
ustalenia i uregulowania dotyczące norm 
społecznych  
 W szkole wprowadza się program 

wychowawczy  i działania profilaktyczne.  

Wicedyrektor Cały rok Analiza 
dokumentacji 

 

2.5 Prowadzone są działania 
służące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych  

 

W szkole  prowadzone są działania 
zwiększające szanse edukacyjne 
uczniów,  uwzględniające 
indywidualizację procesu edukacji.  
Organizowana jest praca z uczniem 
słabym i zdolnym  

Wicedyrektor Cały rok Analiza 
dokumentacji  

 
Sprawozdania 

nauczycieli  

2.6 Realizowane  dodatkowe 
godziny zgodnie z nowelizacją 
ustawy KN i zapisem w art. 42 
ust. 2 pkt.2 

Dodatkowo realizowane godziny 
odpowiadają potrzebą uczniów.  

Ich realizacja podlega kontroli. 

Dyrektor  

Wicedyrektor 

Cały rok Analiza 

dokumentacji 

Sprawozdania 

nauczycieli 

 

 



 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM  

 

• Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

• Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego 

• Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa 

 

 

L.p Wymaganie  Charakterystyka wymagania Osoby odpowiedzialne Termin  Uwagi  

3.1 Wykorzystywane są zasoby 
środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju  
 

 Szkoła  podejmuje inicjatywy na 
rzecz środowiska.  
 Szkoła współpracuje z instytucjami i 
organizacjami działającymi w 
środowisku lokalnym.   

Wicedyrektor      
wychowawcy klas 
pedagog szkolny 

 

Cały rok Analiza 

dokumentacji 

Sprawozdania 

nauczycieli 

3.2 Wykorzystywane są 
informacje o losach 
absolwentów  

Zbadanie czy absolwenci radzą sobie na 
kolejnym etapie edukacyjnym 

Wicedyrektor  
wychowawcy klas 

Cały rok  

3.3 Rodzice są partnerami szkoły Szkoła pozyskuje i wykorzystuje    
opinie rodziców na temat swojej 
pracy.                                         
Rodzice współdecydują w sprawach 
szkoły i uczestniczą                                   

Dyrektor      
Wicedyrektor  
wychowawcy klas 

 

Cały rok Analiza 

dokumentacji 



w podejmowanych działaniach.  
Szkoła wspiera rodziców                     
w wychowaniu dzieci. 

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁ Ą LUB PLACÓWK Ą. 
 

• Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki 

 

L.p Wymaganie  Charakterystyka wymagania Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 

4.1 Funkcjonuje współpraca w 
zespołach 

 

Pozyskanie informacji na temat metod 
pracy zespołowej  
 Nauczyciele wspólnie planują 

działania podejmowane w szkole lub 

placówce, rozwiązują problemy             

i doskonalą metody i formy 

współpracy  

Dyrektor      
Wicedyrektor  
Nauczyciele  
 

Cały rok Analiza 
dokumentów- 
sprawozdań 
zespołów 

przedmiotowych  
obserwacja  

4.2 Sprawowany jest wewnętrzny 
nadzór pedagogiczny  

 

Nauczyciele są zaangażowani                  
w ewaluację wewnętrzną 
podejmowaną  w szkole.                      
W szkole wprowadza się wnioski 
nadzoru pedagogicznego 

Dyrektor                
Zespoły ds. ewaluacji 
wewnętrznej 

Wrzesień 2012 
Maj 2013 
Styczeń 2013 
Czerwiec 2013 

Analiza 
dokumentacji  
Sprawozdania 
nauczycieli- 
ewaluacja  

4.3 Szkoła lub placówka ma 
odpowiednie warunki 
lokalowe i wyposażenie  

Analiza wyposażenia szkoły                     
w porównaniu do zaleceń nowej 
podstawy programowej.  
 Analiza wykorzystania pomocy 

Dyrektor             
Wicedyrektor   

Cały rok Analiza 
dokumentów  

Obserwacja zajęć  



 dydaktycznych i sprzętu 

multimedialnego podczas  zajęć 

dydaktycznych.  

4.4 Dokumentacja szkolna 
podlega analizie 

Analizowane są:                                    
- dokumentacja przebiegu nauczania 
pod kątem prawidłowości 
prowadzenia,                                        
- arkusze ocen,                                              
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych. 

 

Dyrektor  

 

Wicedyrektor 

Cały rok Analiza 
dokumentacji  

 

4.5 W szkole odbywają się 
posiedzenia Rady 
Pedagogicznej 

Po I i po II semestrze odbywają się 
zebrania Klasyfikacyjne Rady 
Pedagogiczne, oraz szkoleniowe 
zgodnie z  harmonogramem.  

Dyrektor  

 

zgodnie z  
harmonogramem 

Protokoły           
z zebrań RP 

 

Kontrola 

 

L.p Temat kontroli Odpowiedzialni za 

zadanie 

Termin Przepis prawa Uwagi 

1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania, w zakresie:  
- prawidłowości zapisu danych o uczniach 
- dokumentowania obecności uczniów na 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Cały rok Rozporządzenie MENiS          

z dnia 19 lutego 2002r.          

z późn. zm. Rozporządzenie  

Analiza 

dokumentacji 



lekcjach, tematy zajęć oraz potwierdzenia 
odbycia zajęć podpisem n – la  
 

 z dnia 24.08.2010 – Zmiana 

rozporządzenia w sprawie 

sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły                  

i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej                           

i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji. 

2. Zgodność ustalania ocen śródrocznych              

i rocznych ocen zachowania ze Statutem 

Szkoły 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

 

Styczeń 2013 
Czerwiec 2013 

Rozporządzenie MEN z dnia 

30 kwietnia 2007 r. oraz 

Statut Szkoły  

Analiza 

dokumentacji 

3. Sprawdzenie realizacji   informowania 
uczniów i rodziców o przewidywanych 
ocenach semestralnych i rocznych  
 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

 

Grudzień 2012 

Maj 2013 

 

 

 Kontrola 
dokumentacji  
 

4. Zgodność organizacji nauczania 
zobowiązującymi przepisami prawa – kontrola 
liczby godzin wyznaczonych do realizacji 
nowej podstawy programowej  

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Styczeń 2013 
Czerwiec 2013 

 Kontrola 
dokumentacji  
 

5. Kontrola rocznego przygotowania szkolnego- 
spełnianie obowiązku szkolnego  

Dyrektor VIII 2012          
XII 2012            
III 2013  
 

 Analiza 
dokumentacji, 
rozmowa  
 



6. Kontrola pracy dydaktyczno- wychowawczej 
nauczycieli- obserwacje lekcji i zajęć  

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Wg osobnego 
harmonogramu  

 Obserwacja  
 

7. Stopień realizacji art.42 KN Wicedyrektor Cały rok Karta Nauczyciela  Kontrola 
dokumentacji  

8. Zgodność z przepisami prawa organizacji 
pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej  
w publicznej szkole podstawowej  

Wicedyrektor Cały rok  Kontrola 

dokumentacji 

9. Prawidłowość sprawowania dyżurów przez 

nauczycieli 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Cały rok  Obserwacja  
 

10. Kontrola systematyczności oceniania  
uczniów częstotliwość poszczególnych form  
oceniania  

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Cały rok  Analiza 
dokumentacji, 
rozmowa  

11. Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych,  
rodzaju tych zajęć oraz ich zgodność z 
zaleceniami zawartymi w orzeczeniu                        
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność.  
Kontrola organizacji i realizacji zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych  

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Cały rok  Obserwacja     

Analiza 

dokumentacji, 

 

 

WSPOMAGANIE  

L.p Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni za zadanie Termin  

1. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, 
nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. 

Informacja wywieszona 
w pokoju nauczycielskim 

Dyrektor                                  
Lider WDN 

Sierpień 2012 



2.  Uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.  Uczestnictwo w kursach, 
warsztatach, szkoleniach 
proponowanych przez 
ośrodki doskonalenia  

Dyrektor                 
Nauczyciele                      
Lider WDN 
 

Cały rok 

3. Organizacja szkoleniowych posiedzeń RP  Uczestnictwo w 

posiedzeniach RP 
Dyrektor   Wg  harmonogramu 

4. Kontrola realizacji planów rozwoju zawodowego n-li 
w trakcie stażu  

Rozmowy indywidualne  Dyrektor Cały rok 

Ujn  


