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Podstawa prawna:  

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 24 maja 2018 r., poz.996). 
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60 z póź. zm.). 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 32 sierpnia 2017 r., poz.                     

1658)2017 r. poz. 1658). 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2017                      

r., poz. 1611).  
 

Ponadto uwzględniono: 
● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 
● Priorytety kuratora oświaty dla województwa kujawsko - pomorskiego na rok szk. 2020/2021. 
● Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty województwa kujawsko – pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. 
● Wnioski, rekomendacje, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szk. 2019/2020. 
● Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szk. 2019 /2020 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę 

pedagogiczną. 
● Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych  - analizy własne i raporty OKE. 

 
 

 
 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i             
matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania              

ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne                

korzystanie z technologii cyfrowych. 
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.. 
 
 
Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 określił dwa                 
priorytety dla szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko – pomorskiego: 
 

1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości 
jej pracy. 

2. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. 
 

 
            W  zakresie kontroli: 

1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań  w zakresie nadzoru pedagogicznego. 
 
  
  Wnioski /rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2020/2021 (wynikające z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w  roku szkolnym 
2019/2020) 
 
Obserwacje i kontrole dotyczące realizacji wniosków z ubiegłego roku szkolnego pozwalają stwierdzić, iż w celu poprawy wyników nauczania i                   
wychowania nauczyciele szczególną uwagę w swojej pracy winni realizować poniższe zadania:  

1. Umiejętności zdobyte w czasie kształcenia na odległość obowiązkowo wykorzystywać w kolejnych latach szkolnych. 
2. Systematycznie monitorować frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych. (w terminie do 10. dnia każdego miesiąca dokonywać podsumowania                

frekwencji za miesiąc poprzedni - do wglądu w dzienniku). 
3. Przestrzegać zapisów dotyczących trybu postępowania w przypadku ucznia wagarującego. 



4. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (listopad/grudzień oraz maj) przeprowadzić próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.               
Analizę wyników przedstawić uczniom, ich rodzicom oraz pracodawcom. 

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych przygotowywać uczniów do poprawy ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz do zaliczeń                
semestru. Poza tym nauczyciele zajęć rewalidacyjnych zobowiązani są na bieżąco kontrolować cząstkowe i śródroczne oceny ucznia. 

6. Stosować więcej pomocy dydaktycznych. Częściej wykorzystywać technologie informatyczne. Korzystać z e- podręczników. 
7. Większą uwagę zwracać na indywidualizowanie pracy. 
8. Przedstawiać uczniom wymagania im stawiane oraz cele danej lekcji. 
9. Lekcje kończyć podsumowaniem. 
10. Stosować elementy oceniania kształtującego ( określenie celów lekcji i sformułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia, stosowanie                 

efektywnej informacji zwrotnej – zarówno w pracach pisemnych, jak i ustnych odpowiedziach/wypowiedziach). 
11.  Uzyskaną w trakcie szkoleń, warsztatów i konferencji wiedzę przekazywać gronu pedagogicznemu w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz                 

spotkań zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 
12. Kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz              

badań wewnętrznych, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ze szczególnym wskazaniem na wnikliwą analizę porównawczą w                 
celu stwierdzenia, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się wiedza i umiejętności uczniów. Nadal uświadamiać uczniów, słuchaczy,                 
rodziców oraz pracodawców, że spełnienie określonych wymagań jest podstawą dobrego wyniku na egzaminie zewnętrznym. 

13. Dopracować wzajemną komunikację między szkołą, pracodawcami i rodzicami na temat analiz egzaminów próbnych, właściwego egzaminu               
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ewaluacji wewnętrznej oraz płynących z nich wniosków. Nadal zachęcać rodziców i pracodawców do                 
współpracy, podkreślając ich znaczący udział w działaniach szkoły na rzecz uczniów. 

14.  W celu umożliwienia uczniom i słuchaczom osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości, należy wskazywać umiejętności, nad którymi muszą                  
popracować, co powinni poprawić oraz utrwalić. Nadal należy informować o tym, co sprawia im najwięcej trudności. W dalszym ciągu stosować                    
praktyki dotyczące umożliwienia słuchaczom  konsultacji w dogodnym dla nich terminie.  

15.  Podczas wystawiania ocen za zachowanie uwzględniać ocenę wystawioną przez pracodawcę oraz uzyskaną przez ucznia na kursie                
dokształcającym w zawodzie. 

16. Podczas wystawiania ocen za zachowanie uwzględniać ocenę wystawioną przez pracodawcę oraz uzyskaną przez ucznia na kursie                
dokształcającym w zawodzie. 

17. Dokonywać systematycznej oceny pracy uczniów i słuchaczy. 
18. Przeprowadzić próbną maturę. 
19. Prowadzić w szkole „lekcje otwarte” (przynajmniej jedną/dwie w semestrze). 

 

I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZORU PEDAGOGICZNEGO 
 
CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO 



 
1. Podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

2. Określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych w rozporządzeniu ministra do spraw oświaty i wychowania. 

3. Dokonanie oceny zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z przepisami             

prawa. 

4. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń i narad w celu podnoszenia jakości działalności edukacyjnej placówki,              

wspomagania rozwoju nauczycieli oraz inspirowania ich do podejmowania innowacji pedagogicznych. 

5. Monitoring i intensyfikacja działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ucznia. 

6. Wspomaganie każdego wychowanka w rozwoju. 

7. Doskonalenie warunków i efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz innej działalności statutowej. 

8. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczycieli. 

 

     FORMY REALIZACJI ZADAŃ NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

    1. Formami nadzoru pedagogicznego są: 

a) ewaluacja; 

b) kontrola; 

c) wspomaganie; 



d) monitorowanie. 

2.    Ewaluacja wewnętrzna obejmuje: 

a) zbieranie i analizowanie informacji w obszarach wymienionych w pkt 2, 

b) opracowanie wyników, wniosków i końcowego raportu. 

3. Kontrola wewnętrzna może się odbywać w trybie działań planowych, doraźnych i może być przeprowadzana z wykorzystaniem                

arkuszy kontroli, ankiet, wywiadu, przeglądu dokumentacji, obserwacji. 

4. Formami działalności wspomagającej będą w szczególności: 

a) szkolenia i narady, 

b) przekazywanie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

c) przekazywanie informacji o przepisach prawa i aktualnych problemach oświatowych, 

d) udział w rozwiązywaniu problemów, inspirowanie nauczycieli do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności,           

wskazywanie właściwego trybu postępowania, 

e) upowszechnianie i wdrażanie przykładów dobrych praktyk nauczycieli, upowszechnianie osiągnięć zawodowych, 

f) inspirowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami, jednostkami samorządu terytorialnego, organami          

prowadzącymi szkoły, CKE, OKE, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeniami i organizacjami, 

g) umożliwianie nauczycielom dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, 

h) aktywizowanie nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i  wychowawczych 

i) inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowych rozwiązań metodycznych, eksperymentu, innowacji pedagogicznych, 

j) pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

 

 



            ZASADY PROWADZENIA OBSERWACJI 

1. Obserwację lekcji lub zajęć prowadzi dyrektor. 

2. Obserwacją może być objęta cała jednostka lekcyjna/całe zajęcia lub wybrana ich część. 

3. Obserwacja jest jednym ze sposobów prowadzenia nadzoru, zwłaszcza w zakresie realizacji przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w                 

szczególności zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

4. Celem obserwacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu                

dydaktycznego lub wychowawczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły. 

5. Celem obserwacji lekcji lub zajęć jest: 

a) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych, 

 b) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się    wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, 

                          c) diagnoza realizacji  wybranych zadań edukacyjnych szkoły, 

d) ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw              

i prezentowanej wiedzy uczniów. 

6. Obserwacji mogą podlegać: 

a) lekcje i zajęcia z uczniami, 

b) imprezy klasowe i szkolne. 

7. Omówienie zajęć obserwowanych odbywa się w dniu przeprowadzenia obserwacji, a w uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni                 

roboczych po jej przeprowadzeniu. 

8. Obserwacje dokumentuje się arkuszami/ kartami obserwacji, scenariuszami opracowanymi przez nauczycieli oraz wpisem w dzienniku              

zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 

 



 

GROMADZENIE INFORMACJI O PRACY NAUCZYCIELI 

1. Obserwacja zajęć z uczniami/słuchaczami. 

2. Analiza/przegląd dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej prowadzonej przez nauczyciela. 

3. Obserwacja sposobu wypełniania dyżurów śródlekcyjnych. 

4. Analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych oraz obserwacja sposobu realizacji wyznaczonych zadań. 

5. Zaangażowanie w życie szkoły. 

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

Dokumentami nadzoru pedagogicznego są: 

a) arkusze/karty obserwacji lekcji, 

b)  wyniki ankiet dla uczniów, rodziców i  nauczycieli,  

c) analiza wyników egzaminów, 

d)  raporty z przeprowadzonych diagnoz i badań, 

e)  protokoły badań osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

f) sprawozdania z realizacji zadań/organizacji szkolnych, WDN, 

g) informacje o udziale nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia, 

h)  sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru, 



i) analiza sytuacji wychowawczej, 

j)  sprawozdanie z pracy kierownika szkolenia praktycznego, 

k) sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej, 

l) sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy, 

m) dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, teczki wychowawcy klasy, arkusze ocen, 

n) plany pracy i sprawozdania sporządzane przez zespoły przedmiotowe i zadaniowe. 

 

 

 

 

 

II EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

Celem ewaluacji wewnętrznej jest: 

- ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wytypowanych wymagań, 

- doskonalenie efektów pracy szkoły, 

− doskonalenie koncepcji pracy szkoły poprzez realizację procesów edukacyjnych i wychowawczych. 

W roku szkolnym 2020/2021 ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana w  zakresie poniższego wymagania: 

 

− Uczniowie są aktywni  

 



Wymaganie Wskaźniki Dowody, źródła, dokumenty 

 

Uczniowie (słuchacze) 

są aktywni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych w szkole (lekcyjnych i pozalekcyjnych)? 

●  Jaki jest stosunek uczniów do zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych?  

● Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania 
na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły i 
lokalnej społeczności?  

● Jaki charakter mają inicjatywy podejmowane i 
realizowane przez uczniów?  

● Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji 
przedsięwzięć i w rozwiązywaniu problemów?  

● W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów na 
zajęciach prowadzonych w szkole?  

 

 

 

 

 

 

zapisy w protokolarzu, zapisy w e - dzienniki, ankiety, 
obserwacje, sprawozdania zespołów przedmiotowych i 
zadaniowych,  dokumentacja zespołów przedmiotowych i 
zadaniowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej: 

L.p. Zadania do wykonania Terminy realizacji/odpowiedzialni 

1. Powołanie  zespołu do spraw ewaluacji VIII  2020 dyrektor szkoły 

Skład zespołu przeprowadzającego ewaluację: 



- przewodnicząca: Dorota Strzelecka 

- członkowie: Edyta Balcerzak, Elwira Cywińska, Regina Słowińska 

 

 

 

2. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu       
ewaluacji 

IX  2020 

3. Dobór źródeł,  metod, narzędzi i próby badawczej IX – XI 2020 

3. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej – realizacja działań      
ewaluacyjnych, zbieranie informacji 

XI 2019 – III 2021 

4. Analiza zgromadzonych informacji, opracowanie wyników,     
sporządzenie wniosków, opracowanie raportu końcowego 

III 2021 do 15 V 2021 

5. Przedłożenie raportu z ewaluacji dyrektorowi szkoły Do 31 V 2021 

6. Popularyzacja - przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej,      
Radzie Rodziców, a następnie poprzez wychowawców -       
rodzicom na wywiadówkach 

Wg harmonogramu zebrań Rady Pedagogicznej i harmonogramu spotkań z rodzicami/          
przewodniczący zespołu, dyrektor szkoły 

7. Wdrażanie działań wypływających z wyników ewaluacji –       
przygotowanie konkretnych działań, wdrożenie tych działań      
oraz monitorowanie ich efektów 

 

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Pedagogiczną 

 

W trakcie ewaluacji wewnętrznej dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli lekcje, zajęcia dodatkowe, zebrania z rodzicami oraz spotkania                  
zespołu nauczycieli ds. ewaluacji. 



 

III Plan kontroli 

 

Tematyka kontroli Nauczyciele, których 
kontrola dotyczy 

 

Forma kontroli Termin Uwagi 

Przestrzeganie przez nauczycieli zasad bezpieczeństwa w czasie        
zajęć 

wszyscy nauczyciele obserwacja Na bieżąco   

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla      
uczniów na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno        
- pedagogicznej. Kontrola realizacji zaleceń PPP -       
dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości i      
potrzeb ucznia. 

Pedagog, nauczyciele podczas zajęć,    
nauczyciele zajęć rewalidacyjnych. 

 

dzienniki zajęć, obserwacja, Na bieżąco   

Zgodność oceniania, klasyfikowania i promowania z zapisami       
zawartymi w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania  

 

Przestrzeganie zasad oceniania zachowania 

Wybrani losowo nauczyciele 

 

 

Wychowawcy  

 

analiza dokumentacji,  
zeszytów przedmiotowych,  
sprawdzianów, kartkówek 

kontrola teczek  
wychowawców 

w ostatnim 
tygodniu I półrocza, 
w ostatnim 
tygodniu roku 
szkolnego 

 

Stosowanie indywidualizacji nauczania – wsparcie uczniów w       
nauce i uczniów z uzdolnieniami 

wszyscy nauczyciele obserwacje lekcji,  
konkursów i uroczystości ,    
dzienniki zajęć lekcyjnych,   
dzienniki zajęć  

Na bieżąco  



dodatkowych, dziennik  
pedagoga 

Prawidłowość w zakresie dopuszczania słuchaczy do      
egzaminów semestralnych 

wszyscy nauczyciele uczący w 
Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych 

analiza dokumentów I  2021 

IV 2021 

 

 

Kontrola terminowości wpisów w dzienniku Librus oraz w        
dzienniku szkoły zaocznej 

wszyscy nauczyciele pracujący w    
szkole, ze szczególnym zwróceniem    
uwagi na wypełnianie wskazanych    
czynności przez wychowawców 

analiza e- dziennika i    
dziennika szkoły zaocznej 

Na bieżąco,  
szczegółowo -  
październik, 
styczeń, kwiecień,  
czerwiec 

 

 

 

Przygotowywanie uczniów do egzaminów potwierdzających     
kwalifikacje w zawodzie 

 p. A. Jakubczyk 

 

analiza dokumentów  
prowadzonych w związku z    
egzaminami zewnętrznymi,  
analiza wyników egzaminu   
próbnego 

XI 2020 

 

V 2020 

 

Realizacja zadań z zakresu doradztwa  zawodowego p. R. Słowińska p. A. Jakubczyk, p.       
D. Fąs - Gorzycka, wychowawcy klas      
oraz wskazani nauczyciele 

zapisy w dziennikach   
lekcyjnych 

Na bieżąco  

Realizacja zadań przydzielonych w harmonogramie     
uroczystości 

wszyscy nauczyciele  obserwacja na bieżąco  

Realizacja ilościowa i jakościowa podstawy programowej      
kształcenia ogólnego 

 

wszyscy nauczyciele analiza dokumentacji,  
obserwacje lekcji, karty   
obserwacji, arkusze  

I 2021 

VI 2021 

 



realizacji podstawy  
programowej 

Przestrzeganie zapisów dotyczących trybu postępowania w      
przypadku ucznia wagarującego 

wychowawcy klas, pedagog Obserwacja, analiza  
dzienników zajęć 

Cały rok szkolny  

 

Arkusze ocen wychowawcy klas analiza dokumentów do 30 IX 2020, 

II 2021 

VI 2021 

 

Prawidłowość pełnienia dyżurów podczas przerw i przed       
lekcjami 

wszyscy nauczyciele obserwacja w sposób ciągły  

Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć wszyscy nauczyciele obserwacja w sposób ciągły  

 

IV Plan wspomagania 

 

A) Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 

Tematyka                   Forma  Podmiot/Osoba 
odpowiedzialna 

Termin Uwagi           o realizacji 

Szkolenie  w zakresie BHP 

 

szkolenie  

 

instruktor BHP VIII 2020  

Przygotowanie do próbnej ewakuacji 

 

szkolenie przedstawiciel Powiatowej 
Komendy Straży Pożarnej w 
Żninie 

X /XI 2020 

 

 



 

Awans zawodowy i związane z tym procedury w oparciu 
o przepisy prawa oświatowego. Wspieranie nauczyciela 
odbywająego staż na kolejny stopień awansu 
zawodowego. 

dyskusje, konsultacje 
indywidualne 

 

dyrektor szkoły, opiekun 
stażu 

 

 

wg potrzeb 

 

 

Nauczanie zdalne w edukacji lub Jak ułatwić sobie pracę, 
czyli TIK w edukacji 

szkolenie przedstawiciel placówki 
zewnętrznej - KPCEN 
Bydgoszcz 

 

XI 2020  

Przeprowadzenie lekcji otwartych  p. E. Cywińska 

p. R. Słowińska 

po uprzednim ustaleniu  

Kujawsko - Pomorska Platforma Edukacyjna w pracy 
dydaktycznej nauczyciela lub Platforma EDUPOLIS 
wsparciem dla nauczyciela 

szkolenie przedstawiciel placówki 
zewnętrznej -KPCEN 
Bydgoszcz 

 

XII 2020  

Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. 
Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy. 

szkolenie KPCEN Toruń II 2021  

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli 
droga do szczęścia i sukcesu lub Tolerancja, akceptacja, 
życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej 
lub Jak kształtować kompetencje obywatelskie u 
uczniów? 

warsztaty KPCEN Toruń III 2021  

Sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych – 
procedury egzaminu maturalnego i egzaminu 
zawodowego w roku 2020/2021 

szkolenie dyrektor szkoły, kierownik 
szkolenia praktycznego 

IV – VI 2021  



Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej warsztaty KPCEN Toruń I 2021  

Prace w zespołach przedmiotowych i zadaniowych spotkania, dyskusje  wszyscy nauczyciele przez cały rok szkolny  

 

Inne formy wspomagania:  

- dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego, 

- zakup materiałów dydaktyczno – metodycznych oraz książek do szkolnej biblioteki, 

- wzbogacanie bazy szkoły – zakup pomocy dydaktycznych, 

- pomoc w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, 

- obserwacje lekcji oraz zajęć i  rozmowy ich dotyczące, 

- analiza i prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych, 

- przedstawianie zmian w przepisach oświatowych. 

B) Plan zebrań Rady Pedagogicznej wynikających z kalendarza roku szkolnego 

Termin Tematyka 

Sierpień 

(28.08.2020) 

 Zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 

1) Klasyfikacja uczniów i słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego. 
2) Omówienie organizacji roku szkolnego 2020/2021 

a) przydział godzin dydaktycznych i czynności, 
b) tygodniowy plan zajęć i dyżurów, 
c) kalendarz roku szkolnego 
d) sprawy różne 

3) Propozycja dyrektora dotycząca kandydata do nagrody Starosty Żnińskiego. 
4) Przedstawienie Regulaminu oceny pracy nauczycieli wraz ze wskaźnikami oceny 



 

 

Wrzesień 

(15.09.2020) 

Zebranie robocze 

 

1) Przedstawienie / zaopiniowanie / zatwierdzenie: 
a) planu nadzoru pedagogicznego, 
b) planu pracy szkoły, 
c) planu pracy Samorządu Uczniowskiego   i Samorządu Słuchaczy 
d) planu pracy bibliotekarza,  
e) planu pracy pedagoga, 
f) planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa, 
g) planu pracy kierownika szkolenia praktycznego, 
h) planu pracy pielęgniarki szkolnej, 
i) planów pracy wychowawców, 
j) plany pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych 

2) Sprawy różne.  
Wrzesień 

(30.09.2020) 

1) Zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
2) Przedstawienie kandydatów do nagrody dyrektora szkoły 

Styczeń  

(13.01.2021.) 

Zebranie klasyfikacyjne 

1) Dopuszczenie słuchaczy  LO dla Dorosłych do egzaminów semestralnych 
 

Styczeń 

(27.01.2021) 

Zebranie klasyfikacyjne 

1) Klasyfikacja uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i słuchaczy LO dla Dorosłych 
2) Sprawy różne 

Luty 

(11.02.2021) 

Zebranie podsumowujące/zebranie 
klasyfikacyjne 

1)Podsumowanie pracy w I semestrze: 
1) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 
2) sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej 
3) sprawozdanie z pracy kierownika szkoleniowego praktycznego 
4) sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej, 
5) sprawozdanie z pracynpedagoga, 
6) sprawozSpdanie z pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa, 



7) sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy, 
8) sprawozdanie z pracy wychowawców, 
9) sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 
10) Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych w LO dla Dorosłych 
11) Sprawy różne 
12) Wnioski 

Kwiecień  

(08.04.2021) 

Zebranie klasyfikacyjne 

1) Klasyfikacja słuchaczy semestru VI LO dla Dorosłych (dopuszczenie do egzaminów semestralnych). 
2) Sprawy różne.  

Kwiecień 

(21.04.2021) 

Zebranie promocyjne 

1) Zatwierdzenie wyników promocji słuchaczy semestru VI LO dla Dorosłych 
2) Sprawy różne 

Czerwiec 

(17.06.2021) 

Zebranie klasyfikacyjne 

1) Klasyfikacja i promocja uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia 
2) Sprawy różne 

Czerwiec 

(24.06.2021) 

Zebranie podsumowujące 

 

1) Podsumowanie pracy w II semestrze: 
a) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, 
b) sprawozdanie z pracy szkoły, 
c) sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej 
d) sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej, 
e) sprawozdanie z pracy pedagoga, 
f) sprawozdanie z pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa, 
g) sprawozdanie z pracy kierownika szkolenia praktycznego, 
h) sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego i  Samorządu Słuchaczy,  
i) sprawozdanie z pracy wychowawców, 
j) sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 
k) wnioski do pracy w roku szkolnym 2021/2022 

       2) Wnioski 
       3) Sprawy różne. 



 

Sierpień 

(30.08.2021) 

 Zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 

2) Klasyfikacja uczniów i słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego. 
3) Omówienie organizacji roku szkolnego 2021/2022 
4) przydział godzin dydaktycznych i czynności, 
5) tygodniowy plan zajęć i dyżurów, 
6) kalendarz roku szkolnego 
7) sprawy różne 
8) Propozycja dyrektora dotycząca kandydata do nagrody Starosty Żnińskiego. 

 

 

V Plan obserwacji zajęć 

Cele obserwacji: 

a) sposoby i kryteria oceniania a możliwości ucznia, 

b) zgodność treści lekcji z podstawą programową, 

c) stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

d)  stosowanie zasad oceniania, 

e)  dyscyplinowanie uczniów, 

f) integracja zespołu klasowego, 

g) samodzielna praca uczniów/słuchaczy, 

h) podsumowanie lekcji, 

i)  stosowanie technologii informatycznych, 

j) wprowadzenie do tematu lekcji, 



k)  realizacja tematu zajęć, 

l)  racjonalne wykorzystanie czasu, 

m)  zachowanie i bezpieczeństwo uczniów, 

n) indywidualizowanie pracy z uczniami, 

o) organizacja czasu lekcji w części merytorycznej, 

p) wychowanie patriotyczne, 

q) motywowanie uczniów do aktywności, 

r) zadanie pracy domowej i jej omówienie, 

s) formułowanie celów lekcji w języku zrozumiałym dla uczniów, 

t) stosowanie informacji zwrotnej, 

u) realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

v) stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

Rewalidacja I BS I S II A  BS I S II  B BS I S III BS I S III LO  

      

Joanna Jettka październik     luty 



Dorota Strzelecka listopad    maj  

Aleksandra 
Jakubczyk 

grudzień  
marzec 

    

Elwira  

Cywińska 

   styczeń   

Olaf Adamowski   listopad luty   

Dominika Fąs - 
Gorzycka 

    listopad, kwiecień  

Edyta Balcerzak  marzec     

Filip 

 Joachimiak 

    kwiecień grudzień 

Monika 
Jakubczyk 

 maj     

Regina Słowińska   kwiecień    



Olga 
Kwiatkowska 

 październik (na 
wskazanej 

wcześniej lekcji) 

    

Plan obserwacji może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb. 

 

VI Monitorowanie 

Zakres monitorowania: 

Obejmuje zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

Problematyka Termin  Osoby monitorujące 

Realizacja podstawy programowej Cały rok szkolny Dyrektor szkoły na podstawie obserwacji i wypełnionych 
przez wskazanych nauczycieli arkuszy monitorowania 

Udział uczniów w zajęciach wychowania 
fizycznego 

Cały rok szkolny. Wypełnienie 
arkusza monitorowania w grudniu 
oraz w maju 

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego przez 
nauczyciela wychowania fizycznego arkusza 
monitorowania 

Kształcenie u uczniów kompetencji 
kluczowych 

Cały rok szkolny Dyrektor szkoły na podstawie obserwacji i wypełnionych 
przez wskazanych nauczycieli arkuszy monitorowania 

Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2020 r. 

Elementy Planu nadzoru pedagogicznego przedstawiono na zebraniu z rodzicami w dniu 17.09.2020 r.  

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły - Anita Szymanowska - Zabrocka 



 


