
 

 

 PLAN  

 NADZORU  PEDAGOGICZNEGO 

DYREKTORA  

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻOŁYNI 
dla Liceum Ogólnokształcącego 

na rok szkolny 2022/2023 
 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 68 ust. 

1 pkt 2. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).  

 

Plan uwzględnia: 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023;  

 Plan nadzoru pedagogicznego podkarpackiego kuratora oświaty na rok szk. 

2022/2023; 

 Zalecenia pokontrolne podkarpackiego kuratora oświaty za rok szk. 2021/2022; 

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w ubiegłym roku 

szkolnym z uwzględnieniem sposobu ich wykorzystania ustalonego przez radę 

pedagogiczną; 

 Wnioski rodziców wniesione do dyrektora w roku szk. 2021/2022. 

 
Cel główny:  

 

doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności: 

 

 

Główne obszary nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023: 

 

 

1. Realizacja wychowawczych zadań szkoły. Współpraca nauczycieli w rozwiązywaniu 

zaistniałych problemów wychowawczych. Dostępność i jakość wsparcia udzielanego 

uczniom i ich rodzicom przez nauczycieli i pedagogów. 

2. Działania służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 

tym poprzez wykorzystywanie w procesach edukacyjnych technologii cyfrowych i 

komunikacyjnych. 

3. Przestrzeganie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, w tym szczególnie 

systematyczności i różnorodności oceniania bieżącej aktywności edukacyjnej i społecznej 

uczniów. 

4. Uwzględnianie w procesie kształcenia zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

Bieżąca realizacja wsparcia uczniów w pokonywaniu napotkanych problemów. 

5. Realizacja kształcenia umiejętności określonych w programie profilu medialnego 



 

6. Funkcjonowanie e-dziennika. 

Sposób realizacji: 

 

a) przeprowadzanie badań ankietowych, wywiadów i analiz pozwalających na 

diagnozowanie jakości bieżącej pracy szkoły; 

b) kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, zapisów statutu szkoły 

oraz wewnętrznych regulaminów; 

c) wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań poprzez organizowanie szkoleń 

 i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru; 

d) obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli; 

e) monitorowanie jakości realizacji zadań ujętych w planie pracy szkoły; 

f) bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej; 
g) badanie wyników nauczania; 
h) ocena pracy nauczycieli 

 

 

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

oraz innej wynikającej z zapisów  statutu szkoły 

 

Monitorowanie realizacji dydaktycznych zadań szkoły 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN 
SPOSÓB 

REALIZACJI 
WYKONAWCA 

 

UCZESTNICY 

UWAGI 

Kontrola bazy 

dydaktycznej  

 VIII   przegląd bazy 

dydaktycznej; 

obserwacja 

pomieszczeń 

szkoły. 

dyrektor, 

społeczny 

inspektor pracy, 

inspektor bhp 

 

Monitorowanie stopnia 

przestrzegania 

procedur 

bezpieczeństwa. 

Na 

bieżąco 

Obserwacja 

bieżącego 

funkcjonowania 

szkoły. 

dyrektor  

i wicedyrektor,  

nauczyciele, 

pracownicy 

obsługi 

Realizacja podstawy 

programowej  

i szkolnych planów 

nauczania 

IX  

 

II  

analiza 

opracowanych 

przez nauczycieli 

planów 

nauczania  

w aspekcie 

zapewniania 

pełnej realizacji 

podstawy 

programowej. 

dyrektor  

i wicedyrektor 

nauczyciele 

 



 

Monitoring realizacji 

ramowego planu 

nauczania  

na 

bieżąco 

analiza zapisów 

w e-dzienniku, 

rozmowy 

z nauczycielami 

dyrektor 

wicedyrektor 

nauczyciele 

 

 

Realizacja dyżurów 

nauczycielskich 

na 

bieżąco 

obserwacja 

dyżurów 

nauczycielskich 

pod kątem ich 

zgodności  

z 

harmonogramem 

i regulaminem 

dyżurów 

 wicedyrektor wybrani 

nauczyciele 

Realizacja zapisów 

statutu dotyczących 

systematyczności  

i różnorodności 

oceniania uczniów 

XI, XII, 

III, IV 

analiza zapisów 

w e-dzienniku, w 

razie potrzeby 

rozmowa z 

nauczycielem 

wicedyrektor nauczyciele 

Realizacja zaleceń 

zawartych w opiniach  

i orzeczeniach 

wydanych przez PPP 

 

IX, XI, III 

 

analiza zaleceń, 

kontrola sposobu 

realizacji zaleceń 

dyrektor wybrani 

nauczyciele, 

pedagog 

Systematyczne  

i prawidłowe 

prowadzenie 

dokumentacji 

przebiegu procesu 

nauczania 

na 

bieżąco 

kontrola  e-

dziennika 

wicedyrektor wybrani losowo 

nauczyciele 

Monitorowanie 

realizacji procedur 

dotyczących 

organizacji matury  

X - VI kontrola 

dokumentacji, 

rozmowy z 

członkami SZE 

dyrektor nauczyciele -

członkowie SZE 

Kompletność 

podstawowej 

dokumentacji 

pedagogicznej po 

zakończeniu I półrocza 

i po zakończeniu roku 

szkolnego 

II, VI kontrola,  

e-dziennika  

i arkuszy ocen 

 wicedyrektor wszyscy 

nauczyciele 

 

Badanie wyników nauczania 

 

Lp. Rodzaj badania wykonawca termin 

1. Diagnoza wstępna kompetencji 

matematycznych i językowych 

uczniów klas I. 

nauczyciele matematyki, j. 

polskiego i j. obcych 

IX 

2. Próbne egzaminy maturalne  

z wybranych przedmiotów w klasach 

dyrektor, nauczyciele 

przedmiotów maturalnych 

wg 

harmonogramu 



 

II i III. i potrzeb 

 

 

3. Analiza wyników matury. dyrektor, nauczyciele 

przedmiotów maturalnych  
VIII 

 

Monitorowanie realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły 

 

Lp. Rodzaj badania wykonawca termin 

1. Analiza tematów godzin z 

wychowawcą oraz wpisów 

dotyczących zachowania uczniów i 

kontaktów z rodzicami w e-dzienniku. 

wicedyrektor X - V 

2. Analiza wpisów w dokumentacji 

prowadzonej przez pedagoga 

szkolnego 

wicedyrektor X - V 

3. Analiza klasyfikacyjnych ocen 

zachowania 

dyrektor i wicedyrektor I i VI 

4. Obserwacje zajęć z wychowawcą 

prowadzonych przez wybranych 

nauczycieli 

dyrektor i wicedyrektor wg planu 

obserwacji 

4. Monitorowanie przebiegu 

realizowanych programów 

profilaktycznych oraz innych działań 

promujących zdrowie, postawy 

proekologiczne, patriotyczne oraz 

kształtujące pożądane kompetencje 

społeczne. 

wicedyrektor na bieżąco 

6. Realizacja dyżurów nauczycielskich wicedyrektor  na bieżąco 

 

 

Plan doskonalenia nauczycieli w ramach WDN uwzględniający wnioski ze sprawowania 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023. 

 

1. Warsztaty „Przygotowanie e-dziennika do pracy w nowym roku szkolnym.”; uczestnicy: 

wychowawcy klas oraz  nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe; prowadzący: S. 

Bester; termin: 1 września. 

2. Warsztaty „Przygotowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem okularów ClassVR.” 

uczestnicy: wszyscy nauczyciele; prowadzący: S. Bester; termin: październik 2022r. 

3. Bieżące wspieranie nauczycieli w realizacji specjalistycznych zajęć z uczniami na profilu 

medialnym, termin: cały rok szkolny. 

4. Doskonalenie zawodowe realizowane w zespołach nauczycielskich (wg rocznych planów 

pracy zespołów nauczycielskich). 



 

Tematyka i terminarz stałych zebrań rady pedagogicznej 
 

Lp Problematyka Termin Odpowiedzialny 

1. Organizacja pracy szkoły 

- zaopiniowanie przydziału czynności 

dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli; 

- przydział opieki nad salami lekcyjnymi i tablic 

dekoracyjnych na korytarzach szkolnych; 

- przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku 

szkolnego; 

- omówienie aktualizacji statutu i WSO oraz 

innych dokumentów organizujących pracę 

szkoły; 

- zatwierdzenie zmian w statucie szkoły i WSO. 

- zapoznanie nauczycieli z informacjami MEN, 

KO i Sanepidu dotyczącymi rozpoczynającego 

się roku szkolnego. 

sierpień 

 

 

 

 

 

J. Dziurzyński 

 

S. Bester 

 

 

 

Zespoły nauczycieli 

ds. aktualizacji 

statutu 

 

2. Organizacja pracy szkoły c.d. 

- przyjęcie planu pracy RP, 

- przyjęcie planu organizacji nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora  

z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy 

szkoły, 

- zaopiniowanie szkolnego zestawu programów, 

- zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć 

- zaopiniowanie tygodniowego planu dyżurów 

nauczycielskich; 

wrzesień J. Dziurzyński 

3. Klasyfikacja uczniów za I półrocze 

- ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów 

- ustalenie  

- ustalenie ocen zachowania. 

luty J. Dziurzyński 

4.  Ocena pracy szkoły za I półrocze 

- sprawozdanie z realizacji materiału nauczania  

z poszczególnych przedmiotów 

- sprawozdanie z realizacji zadań 

wychowawczych i opiekuńczych 

- sprawozdanie z działalności poza lekcyjnej 

- sprawozdanie z działalności zespołów 

nauczycielskich 

- uwagi o pracy szkoły w I półroczu 

- uwagi z nadzoru pedagogicznego 

- plan budżetu szkoły 

- plan funduszu socjalnego 

 

 

luty 

 

J. Dziurzyński 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

 

opiekunowie kół 

przew. zespołów 

nauczycielskich 

S. Bester 

J. Dziurzyński 

5. Zebranie szkoleniowe dotyczące procedur 

przeprowadzania matury 

Kwiecień/

maj 

 

J. Dziurzyński 

 z. przew. SZE 

6. Klasyfikacja maturzystów 

- ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów 

kwiecień J. Dziurzyński 



 

- ustalenie ocen zachowania; 

- typowanie uczniów do świadectw  

z wyróżnieniem; 

- typowanie uczniów do nagród książkowych. 

7. Klasyfikacja roczna uczniów 

- klasyfikacja końcoworoczna, 

- typowanie uczniów do świadectw  

z wyróżnieniem 

- typowanie uczniów do nagród książkowych. 

 

czerwiec 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

8. Podsumowanie rocznej pracy szkoły 

- sprawozdanie z realizacji programu nauczania 

- sprawozdanie z realizacji planów 

wychowawczych i opiekuńczych 

- sprawozdanie z działalności zajęć poza 

lekcyjnych 

- sprawozdanie pielęgniarki szkolnej 

- sprawozdanie z działalności zespołów 

nauczycielskich 

- analiza realizacji planu pracy szkoły 

- podsumowanie wyników pracy szkoły 

- przyjęcie wniosków do pracy w roku szkolnym 

2022/2023 oraz wprowadzenie ich do planu 

pracy szkoły 

- uwagi o organizacji nowego roku szkolnego. 

 

czerwiec 

J. Dziurzyński 

wychowawcy 

 

 

opiekunowie kół 

 

pielęgniarka 

przew. zespołów 

nauczycielskich 

S. Bester 

J. Dziurzyński 

 

 

Kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli 
 

Zadania dla dyrektora Termin 
Nauczyciele, których zadanie 

dotyczy 

Przyjęcie od nauczycieli 

ubiegających się o kolejny stopień 

awansu zawodowego wniosków 

o rozpoczęcie stażu. 

do 14 września nauczyciel stażysta 

Przydzielenie nauczycielom 

początkującym mentora 
IX 

nauczyciele mianowani 

i dyplomowani  

Zatwierdzenie planów rozwoju 

zawodowego nauczycieli 

odbywających staż. 

IX/X 
nauczyciel stażysta 

rozpoczynający staż 

Obserwowanie oraz omawianie 

zajęć i innych zadań 

realizowanych przez nauczycieli 

zgodnie z ich planem rozwoju 

zawodowego. 

zgodnie z planem 

rozwoju zawodowego 
nauczyciele odbywający staż 



 

Ocena dorobku zawodowego 

nauczycieli za okres stażu. 

wg terminów 

określonych  

w przepisach 

wg wykazu  z punktu  

Awans zawodowy nauczycieli
 

Udział w pracach komisji 

egzaminacyjnych 

i kwalifikacyjnych w związku 

z nadaniem kolejnych stopni 

awansu. 

cały rok wg złożonych wniosków 

 

 


