
 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGÓLNE WNIOSKI  

WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

 W  ROKU SZKOLNYM  2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. 

Benedykta Wierdaka w Głowience opracowano zgodnie z przepisami  ustawy z 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4); ustawy z 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551). Obowiązuje on, zgodnie z  przepisami, w  roku 

szkolnym 2020/2021. Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. B. Wierdaka w Głowience w dniu 15 września 2020 r., a radę rodziców zapoznano 15 

września 2020 r. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, 

2019/2020. Plan ten uwzględnia też podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

  

I. Ewaluacja 

1. W ramach ewaluacji wewnętrznej  w roku szkolnym 2020/2021 opracowano cele 

ewaluacji, wskazano przedmiot ewaluacji, sformułowano pytania kluczowe, 

opracowano harmonogram ewaluacji. 

2. Monitorując przebieg realizacji poszczególnych zadań ewaluacji stwierdzam, że 

przebiegała ona zgodnie z harmonogramem, zaplanowane zadania były realizowane 

terminowo. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 8 czerwca przedstawiciele 

zespołów do spraw ewaluacji: pani mgr Agnieszka Turek i pani mgr Marzena Zajdel 

przedstawiły raporty z przeprowadzonych ewaluacji, które stanowią załącznik do tego 

sprawozdania. 

II. Kontrola 

Podstawowym celem kontroli w tym roku szkolnym było: 

1. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w szkole wynikających z przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. 

2. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Realizacja podstawy programowej. 

4. Przestrzeganie poprawności prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

5. Systematyczna współpraca z rodzicami w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii. 

6. Zgodność procedur współpracy z rodzicami z zapisami statutu szkoły. 

  Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzam, że: 

1. Realizacja procedur bezpieczeństwa, w tym, także wynikających z przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, przebiegała zgodnie z opracowanymi procedurami 

i regulaminami. 

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole przebiegała zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wskazań, w tym zakresie, rady 

pedagogicznej oraz zespołów zadaniowych. 

3. Realizacja wybranego programu jest zgodna z nową podstawą programową.  

4. Treści programu pozwalają na indywidualizację pracy na lekcjach, w tym przy pracy 

zdalnej. 



5. Programy zostały dostosowane do potrzeb uczniów. 

6. Kształtowanie postaw wychowawczych odbywało się zgodnie z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły, który został opracowany i uchwalony zgodnie 

z wymogami prawa oświatowego. 

7. Współpraca z rodzicami przebiegała zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami oraz 

zapisami statutu szkoły. Była ona systematyczna i odpowiadała potrzebom zaistniałej 

sytuacji pandemicznej. 

8. Dokumentacja pracy była prowadzona systematycznie, chociaż zdarzały się opóźnienia 

w zakresie wpisów do dziennika elektronicznego. 

9. Prawidłowo wdrożono zasady planowania zdalnej pracy w aplikacji Microsoft Teams. 

 

III. Wspomaganie 

1. Odbyły się następujące szkolenia: 

a) Szkolenie prowadzone przez dyrektora - zapoznanie Rady Pedagogicznej 

z poradnikiem MEN „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. 

b) Szkolenie zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie Oddział w Krośnie pt. „Projekt edukacyjny jako element reformy 

oświatowej państwa”, podczas którego nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na 

temat projektów  edukacyjnych w podstawie programowej szkoły; zasad tworzenia 

zespołów zadaniowych; metody projektu jako efektywnego sposobu rozwijania 

kompetencji kluczowych u uczniów. 

c) „Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak dostrzec  

manipulację i skutecznie się przed nią bronić”- szkolenie zorganizowane przez 

ORKE. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami 

komunikacji oraz technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się rodzice. 

Ważną częścią spotkania było wskazanie sytuacji, w których szczególnie łatwo 

podlegamy manipulacji. Dzięki pracy warsztatowej nauczyciele doskonalili 

umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Poprawili także 

umiejętności budowania pozytywnych komunikatów. 

Efekty szkolenia: 

• zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami; 

• wzmocnienie samooceny pedagogów; 

• wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką. 

d) „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: 

skojarzenia, analogie i metafory” - szkolenie zorganizowane przez ORKE. 

Uczestnicy poznali liczne techniki kreatywnego myślenia: mechanizm 

formułowania skojarzeń, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę jednego 

słowa; technikę analizy morfologicznej; mechanizmy myślenia przez analogie, 

ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; technikę circept 

(ang. circular concept); metaforyzowanie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; 

technikę identyfikacji; grupowe tworzenie poezji. 

Efekty szkolenia: 



• Wzmocnienie zdolności nauczycieli do twórczego rozwiązywania problemów. 

• Uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności zajęć. 

e) 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach w projekcie „Lekcja:Enter”, których ce-

lem było pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, 

wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej 

pracy edukacyjnej. 

f) 2 nauczycieli wzięło udział w kursie Microsoft Office 365 dla każdego. 

g) Wicedyrektor szkoły przeprowadził szkolenie rady pedagogicznej na temat: 

„Sposoby organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” (szkolenie on 

line). 

2. 16 nauczycieli skorzystało z rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na naukę 

zdalną. 

3.  W ramach programów  „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +” szkoła otrzymała 11 kom-

puterów,  które zostały użyczone uczniom nieposiadającym sprzętu do nauki zdalnej. 

4. Ponadto w ramach wspomagania: 

a) Dyrektor szkoły na zebraniach rady pedagogicznej przedstawiał zmiany 

w przepisach prawa oświatowego, inspirował nauczycieli do podejmowania 

doskonalenia zawodowego.  

b) Zabezpieczył w planie finansowym szkoły odpowiednie środki na szkolenia i studia 

podyplomowe. Jedna  nauczycielka otrzymała dofinansowanie do studiów 

podyplomowych. Spełniła ona warunki dofinansowania zgodnie z Regulaminem. 

Ukończona forma doskonalenia jest  preferowana w szkole 

 

IV. Obserwacje 

Obserwacja zajęć nauczycieli była utrudniona w związku z przejściem na nauczania zdalne. Na 

podstawie obserwacji lekcji zdalnych można stwierdzić, że: 

1. Tematyka obserwowanych  lekcji była zgodna z nową podstawą programową. 

2. Metody pracy były dostosowane do możliwości uczniów, zgodnie z opiniami 

i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w sytuacji nauki na 

odległość. 

3. Praca zdalna przyczyniła się zdecydowanie (niejako wymusiła na uczniach 

i nauczycielach) do rozwoju kompetencji cyfrowych. 

4. Podczas pracy zdalnej nauczyciele i wychowawcy starali się wprowadzać elementy 

integracji miedzy uczniami np.: wspólne wirtualne wycieczki. 

5. Podczas zdalnych obserwacji zauważono, że uczniowie mieli możliwość wykazać się 

samodzielnością. 

6. W szkole istnieją procedury systematycznego informowania rodziców, co było 

szczególnie ważne podczas dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej i w 

związku z tym zmiany organizacji zajęć. 

 



V. Awans zawodowy nauczycieli  

W omawianym okresie staż na nauczyciela kontraktowego odbywała 1 nauczycielka. 

Zakończyła go 31 maja 2021 r. 

VI. Ocena pracy nauczycieli.  

W omawianym okresie dokonano oceny dokonano oceny dorobku  zawodowego 1 

nauczycielki.  

VII. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. 

1. W ramach posiadanych środków dyrektor przyznaje nauczycielom dodatki 

motywacyjne. 

2. W ramach posiadanych środków dyrektor przyznał 7 nauczycielom nagrody pieniężne 

i wręczył je uroczyście 13.10.2020 r.  

2. Dyrektor szkoły na bieżąco informuje nauczycieli o nowościach pedagogicznych 

i szkoleniach.  

VIII. Monitorowanie wdrażania nowych metod pracy do zdalnej  nauki.  

1. W szkole planowo realizowano zadania w zakresie systematycznego zdobywania 

wiedzy i umiejętności w zakresie metod zdalnej pracy. 

2. Dyrektor szkoły podczas obserwowanych zajęć, kontroli i monitorowania analizował 

wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w konfrontacji z programami nauczania i zapiskami 

w dokumentach szkoły. Z tego monitorowania wynika, że działania te były realizowane, 

także podczas zdalnego nauczania. 

3. Nauczyciele dostosowywali zajęcia zdalne do zainteresowań uczniów oraz potrzeb 

zdolnych uczniów. 

4. W odpowiednim czasie przygotowano uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania 

z rozwiązań dydaktycznych z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się w kontekście konieczności 

nauczania hybrydowego i zdalnego. 

IX. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów (sprawozdania 

wychowawców klas I – VIII oraz oddziałów przedszkolnych). 

X. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2021/2022 

1. Kontynuowanie i wzmacnianie działań wychowawczych, których celem jest 

wyeliminowanie niewłaściwych zachowań, wzmacnianie każdych pozytywnych 

zachowań. 

2. Zachęcanie uczniów do ambicjonalnego podchodzenia do nauki (zwłaszcza zdalnej), co 

umożliwi im osiąganie wysokich wyników w nauce. 

3. W dalszym ciągu stosowanie na zajęciach oceniania kształtującego oraz rozwijanie 

kompetencji kluczowych (aktywne metody i formy nauczania). 

4. Dalsza praca nad kulturą języka i wzajemnymi relacjami między uczniami. 

5. Zachęcanie uczniów do większego udziału w konkursach, zawodach i do większego 

angażowania się w życie szkoły. 

6. Zwiększenie częstotliwości kontaktów z rodzicami, pedagogizacja rodziców na 

zebraniach, kontynuacja współpracy i angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. 



7. Kontynuowanie diagnozy potrzeb uczniów i na bieżąco dostosowywanie metody pracy, 

aby skutecznie realizować podstawę programową, zwłaszcza w przypadku pracy zdal-

nej. 

8. Zespoły wychowawców I-III i IV-VIII opracują system informowania rodziców o po-

stępach oraz problemach dziecka, zwłaszcza podczas pracy zdalnej, opracują jasne kry-

teria oceny zachowania podczas zajęć zdalnych. 

9. W razie potrzeby należy kontynuować i udoskonalać ciekawe formy obchodów uroczy-

stości w formie zdalnej. 

 

Zapoznano Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience na 

jej posiedzeniu w dniu 1.07.2021 roku, a rodziców poprzez zamieszczenie na szkolnej stronie 

internetowej. 

 


