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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA 

w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach 

Podstawa prawna: 

- §20 ust. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 

roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1658), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku  

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, 

- wytyczne MEN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zostaną dołączone  

w formie aneksu po ich ukazaniu się na stronie internetowej. 

Celem nadzoru pedagogicznego jest ciągła poprawa jakości pracy szkoły 

skoncentrowana na rozwoju ucznia i rozwoju szkoły. 

W roku szkolnym nadzór pedagogiczny Dyrektora skupiał się będzie  

na następujących aspektach pracy szkoły: 

I. Kontrole:  

Przedmiot badań  Cel  Sposób 
badania  

Osoby 
odpowiedzialne 

Termin  

I. Bieżąca ocena 
pracy 
dydaktycznej, 
wychowawczej i 
opiekuńczej 
szkoły. 
 

Nauczyciele organizują 
proces dydaktyczno - 
wychowawczy zgodnie z 
ideą wychowania do 
wartości, kształtują 
postawy uczniów oraz 
respektują normy 
społeczne (przedmiot 
ewaluacji zgodny z 
kierunkami polityki 
oświatowej państwa).  
 
Organizowane dodatkowe 
zajęcia, przedsięwzięcia, 
innowacje, uroczystości 
uwzględniają system 
wartości przyjęty w szkole. 
Pozwalają kształtować 
postawy i respektować 
normy społeczne, które są 
zgodne z aktualnym 
programem wychowawczo 
- profilaktycznym szkoły.  
 

Analiza 
dokumentów 
 
Ankieta 
uczniowie, 
rodzice, 
nauczyciele 

Dyrektor 
 
Zespoły 
przedmiotowe 

Październik 
2021 
 
 
Maj 2021 
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Analizy wyników 
obserwacji w zakresie 
zachowań uczniów 
wykorzystuje się w celu 
podnoszenia świadomości 
uczniów w zakresie 
kształtowania postaw i 
respektowania norm 
społecznych.  
 
Działania edukacyjne 
podejmowane we 
współpracy ze 
środowiskiem lokalnym 
uwzględniają efektywną i 
celową realizację zadań 
związanych z edukacją 
zdrowotną i ruchową.   
  
Realizacja wspólnych 
celów w zakresie edukacji 
zdrowotnej i ruchowej.  
we współpracy z 
rodzicami.  
 
Systematyczne 
podwyższanie wiedzy na 
temat profilaktyki 
zdrowotnej i ruchowej.  
 

 
II. Zapewnienie 
pomocy uczniom 
ze szczególnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 
 

Udzielana uczniom pomoc 
psychologiczno - 
pedagogiczna 
uwzględnienia 
zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne 
uczniów. Nauczyciele 
prowadzą indywidualizację 
procesu edukacji w 
odniesieniu do potrzeb 
uczniów .  
 
Indywidualne programy 
edukacyjno - 
terapeutyczne są 
poprawnie opracowane 
oraz modyfikowane 
stosownie do potrzeb 
ucznia.  
 
Prowadzone zajęcia w 
ramach pomocy 

IPET – 
analiza 
dokumentacj
i, dzienników 
zajęć 
dodatkowyc
h  

dyrektor 
pedagog 

Na bieżąco 
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psychologiczno - 
pedagogicznej wskazują na 
postępy uczniów.  
 
Prowadzone zajęcia 
rozwijające 
zainteresowania i 
uzdolnienia, zajęcia 
dydaktyczno - 
wyrównawcze i 
specjalistyczne, 
organizowane dla uczniów 
wymagających 
szczególnego wsparcia w 
rozwoju lub pomocy 

III. 
Obserwowanie 
zajęć 
dydaktycznych , 
opiekuńczych i 
wychowawczych. 
 
obserwację zajęć i 
zajęć pozalekcyjnych, 
która dotyczyć 

będzie:  
wykorzystania 
narzędzi technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
(TIK) w pracy z 

uczniami,  
indywidualizacji 
procesu 
edukacyjnego 
wynikającej z 
wniosków z 
obserwacji 
pedagogicznych  
 

Nazwisko i imię Termin 

Becela Bogumiła 4.10.2021 – 1 godz. matematyka kl. 5 
Berlak Paweł 12.10.2021 – 2 godz. historia kl.4 
Biegun Hanna doraźnie 
Jakóbczak Joanna  6.10.2021 – 3 godz. j.angielski kl.5 
Kaczmarek Beata 7.10.2021 
Kantorska Beata 8.10.2021 – 1 godz. j.polski kl.7 
Kosiorowska Elżbieta 5.10.2021 – 1 godz. ew. kl.2 
Królikowska Agnieszka 12.10.2021 – 5 godz. fizyka 7 kl.  
Królikowski Jarosław 13.10.2021 – przedszkole gr 4-5 
Łukaszyk Barbara 18.10.2021 – 1 godz. ew. 3 kl. 
Mulkowski Roman 19.10.2021 – 1 godz. muzyka kl.4  
Nowaczyk Anna 18.10.2021 – 3 godz. Daria Bąk 
Olszewska- Łączny Dagmara 4.10.2021  - g. 1-2 kl. 8 doradztwo 
Sobolewski Paweł 24.10.2021  - g. 1 informatyka kl.8 g2 
Sobczak Agnieszka 25.10.2021 – zaj. z wychowawcą 
Świderska Beata 24.10.2021 – biblioteka szkolna 
Szulc Kinga 27.10.2021 – praca pedagoga 
Tomaszewska Alina 26.10.2021 – 2 godz. kl. 1 
Walkiewicz Karolina 6.10.2021 
Wierzelewska-Sieradzka Katarzyna 27.10.2021 – 1 godz. j.polski kl. 8 
Wawrzyniak Elżbieta 28.10 – praca logopedy 

 

IV. 
Wykorzystanie 
badań nauczania 
oraz egzaminów 
po klasie ósmej 
w bieżącej pracy 
szkoły. 

Wykorzystanie wniosków z 
wyników egzaminów klas 
8 do pracy z kolejnym 
rocznikiem.  

obserwacje dyrektor Obserwacj
e zajęć 
według 
harmonogr
amu.  
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V. 
Przygotowanie 
uczniów klasy 
ósmej do 
egzaminu 
ósmoklasisty. 
 

Dodatkowe zajecia 
edukacyjne dla klasy 8 z 
języka polskiego, 
matematyki i języka 
angielskiego.  

harmonogra
m 

dyrektor Na bieżąco 

VI. Analiza 
dokumentacji 
szkolnej i 
dokumentacji 
przebiegu 
nauczania. 
 

Systematyczność 
prowadzenia 
dokumentacji szkolnej.  

Co miesiąc dyrektor Co miesiąc 

VII. Stały 
przegląd sal 
lekcyjnych i 
pomocy 
dydaktycznych. 

Korzystanie z 
nowoczesnych środków 
dydaktycznych.  

Obserwacje, 
wnioski z 
obserwacji  

dyrektor Co miesiąc 

VIII. Bieżąca 
analiza stanu 
bezpieczeństwa 
uczniów w szkole 
(w tym realizacja 
wytycznych MEN 
i GIS związanych 
z pandemią 
COVID - 19). 
 

Przestrzeganie zasad 
ustalonych w 
dokumentacji i 
regulaminach szkolnych.  

obserwacje dyrektor Na bieżąco 

IX. Bieżąca 
kontrola i analiza 
Programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego 
szkoły. 

Aktualizacja zapisów w 
programie wychowawczo 
– profilaktycznym. 
Propozycje i opinia Rady 
Rodziców.  

 Dyrektor 
Zespół ds. 
programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego
.  

Wrzesień 
2021 

X. Rozwój 
zawodowy kadry 
pedagogicznej 
(uczestnictwo w 
szkoleniach, 
kursach i 

Analiza sytuacji 
zawodowej pracowników 
Szkoły w zakresie 
kwalifikacji  

Dokumentacj
a – akta 
osobowe.  

dyrektor Wrzesień 
2021 
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konferencjach). 
 

XI. Realizacja 
priorytetów MEi 
i Kuratorium 
Oświaty w 
Poznaniu 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 
właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 
rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i 
dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 
edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 
kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 
edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny 
klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w 
procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 
dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

II. Wspomaganie nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego 

Cele: 

Wspieranie nauczycieli w procesie wdrażania nowej podstawy programowej 

Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

statutowej 

Motywowanie  nauczycieli  do podwyższania kwalifikacji 

Promowanie nauczycieli wprowadzających nowe rozwiązania pedagogiczne. 

B.        Obszary wspomagania: 

II.   

Lp. Obszar Metody realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

1. Wspieranie młodych nauczycieli 

w zakresie systematycznego 

Lekcje otwarte Dyrektor 
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zdobywania wiedzy oraz 

wykorzystywania nowości w 

praktyce 

Prace w zespołach 

problemowych 

2. Wzbogacanie  warsztatu pracy 

nauczyciela 

Współpraca ze środowiskiem 

Organizacja zajęć przy 

współpracy innych 

nauczycieli i instytucji  

Dyrektor 

4. Diagnozowanie potrzeb 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia zawodowego 

Analiza ofert placówek 

doskonalenia nauczycieli 

Dyrektor 

5. Wspieranie nauczycieli  w 

realizacji planu rozwoju 

zawodowego 

Kontrola systematyczności, 

wskazywanie ciekawych 

form doskonalenia, 

Opiekunowie 

stażu 

6. Promowanie 

kreatywności  nauczycieli 

(programy autorskie, udział w 

programach ogólnopolskich, 

wykorzystanie nowych 

technologii) 

Szkolenia tradycyjne i 

internetowe 

Dyrektor 

  

  
 

Szkolenia w ramach zebrań rady pedagogicznej 

 

Lp. Tematyka Rodzaj 

formy 

doskonaleni

a 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne za 

organizację 

Termin 

1. Edukacja 

zdrowotna i 

ruchowa w 

szkole 

Szkolenie Wszyscy 

nauczyciele 

oraz rodzice 

Dyrektor/ 

Małgorzata Paczyńska 

- Jędrycka 

X 

2. Wykorzystanie 

Nowoczesnych 

środków 

dydaktycznych 

w edukacji  

Warsztaty Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor/ XII 

3. Kształtowanie 

przez 

nauczycieli 

kompetencji 

Warsztaty Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor/osoba 

wskazana przez 

dyrektora. 

II 
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kluczowych 

/kontynuacja/ 

4. Jak pracować z 

uczniem 

przeżywający

m trudności 

psychiczne. 

Warsztaty Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor, pracownik 

PPP. 

III/2021 

5, Organizacja 

egzaminu 

ósmoklasisty. 

Warsztaty Członkowie 

zespołów 

nadzorujących

. 

Dyrektor/wicedyrekto

r 

IV/2021 

 
 

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 – 2022 

 

Lp. 

Forma kwalifikacji, 
Doskonalenia 
 

Nazwisko i imię 
Seminaria, warsztaty lub inne formy doskonalenia wynikające z 
bieżących potrzeb szkoły i polityki oświatowej państwa 
 

1.   Nauczyciel:  Elżbieta Kosiorowska 
 
Szkolenia Rady Pedagogicznej: 
„Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji”. (styczeń 2022r.) 
„ Innowacyjna działalność w szkole”. (kwiecień2022r.) 
Szkolenia: 
„Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej.” -
28.05.2022r. ODN Poznań -60zł. 
Webinaria (WEB): 
„ Wypowiedzi pisemne inicjowane przeżyciami dzieci klas młodszych”. 
(10.05.2022r.) 
„ Matematyka nie od święta”. (02.03.2022r.) 
E-konferencje- MAC EDUKACJA 
Inne formy: 
 
Działania samokształceniowe- czytanie literatury fachowej, czasopism, 
korzystanie z branżowych stron(witryn) internetowych, oglądanie 
wybranych audycji telewizyjnych, wymiana doświadczeń i wiedzy w 
czasie służbowych, prywatnych spotkań i rozmów. 

2.   Anna Nowaczyk 
 
Kursy, szkolenia, warsztaty, studia: 
- Rola Nauczyciela Wspomagającego- COGNITUS- szkolenie on-line 
- Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – specjalni.pl – 
szkolenie on-line. 
- Nowoczesne środki w edukacji – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
- Innowacyjna działalność w szkole” – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
- E- konferencje 
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3.   Nauczyciel: Kinga Szulc 
 
Kursy, szkolenia, warsztaty, studia: 
- Po pierwsze tolerancja – szkolenie ODN 
- Nowoczesne środki w edukacji – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
- Innowacyjna działalność w szkole” – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
- E- konferencje  
- Comiesięczne spotkania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Środzie Wlkp. 

4.   Nauczyciel: Beata Świderska 
 
Kursy , szkolenia, warsztaty , studia: 
- 22.09.,,Najpierw relacja, potem edukacja -o wartości relacji w szkole, 
- 23.09.,,7 sprawdzonych sposobów na pracę z uczniem z zaburzeniami 
zachowania w przedszkolu i szkole(webinar darmowy), 
- ,,Nowoczesne środki w edukacji - rada szkoleniowa SP Kolniczki, 
- ,,Innowacyjna działalność w szkole - rada szkoleniowa SP Kolniczki. 

5.   Nauczyciel: Beata Kaczmarek 
 
Kursy, szkolenia, warsztaty, studia: 
• Rady Pedagogiczne szkoleniowe – według harmonogramu 
• Matematyka na dywanie – gry i zabawy dla najmłodszych – 
ODN Kalisz 
• Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu- ODN Kalisz 
• E-Konferencje – Wydawnictwo MAC – zgodnie z propozycjami 

6.   Karolina Walkiewicz  
 
Kursy, szkolenia, warsztaty, studia: 
• Rady Pedagogiczne szkoleniowe – według harmonogramu 
• Matematyka na dywanie – gry i zabawy dla najmłodszych – 
ODN Kalisz 
• Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu – ODN Kalisz 
• E-Konferencje – Wydawnictwo MAC – według harmonogramu 

7.   Nauczyciel: Elżbieta Wawrzyniak 
 
- „Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na wymowę’ 
– szkolenie online 08.10.2021r.  
- Spotkania Grupy Wsparcia Logopedów w PP-P W Środzie Wlkp. –  
19.10.2021r. i późniejsze 
- Rady szkoleniowe -wewnętrzne: 
- „Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji” – szkolenie 
- „Innowacyjna działalność w szkole” – szkolenie 
- Szkolenie związane z tematyką neofobii i wybiórczości pokarmowej. 
- Działania samokształceniowe. 

8.   Nauczyciel: Barbara Łukaszyk 
 
Kursy, szkolenia, warsztaty, studia: 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej  -  
szkolenie ODN Poznań  
- Matematyka nie od święta  - webinarium ODN Poznań 
- Wypowiedzi pisemne inicjowane przeżyciami dzieci klas młodszych – 
webinarium ODN Poznań 
- Nowoczesne środki w edukacji – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
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- Innowacyjna działalność w szkole” – rada szkoleniowa SP Kolniczki 
- E- konferencje z MAC Edukacja 

9.   Joanna Jakóbczak 
 
Planowane dokształty: 
- Przygotowania do egzaminu 2021 z języka angielskiego – czas start! 
(webinarium) 
- Zdalnie, nie zdalnie, ale zawsze geniallnie! (webinarium) 
- Collaboration in a positive learning environment (szkolenie) 
oraz inne szkolenia i webinaria pojawiające się w ciągu roku szkolnego. 
 

 

Ocena pracy nauczycieli    

     

Lp. Imię i nazwisko Stopień Data Termin dokonania oceny pracy 

 nauczyciela awansu ostatniej  

  zawodowego oceny  
     

1. Beata Kaczmarek dyplomowany 5.06.2014 luty 2022 
     

2. Barbara Łukaszyk dyplomowany 10.05.2013 Marzec 2022 
     

3. Agnieszka Sobczak mianowana 22.01.2013 Maj 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej na RP nr 7/2021 z dnia 15 września 2021  


