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Podstawa prawna: 

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczen ia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze 

zm.). 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551) . 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198).  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1618). 

 
Ponadto uwzględniono: 

● 
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

● 
Priorytety kuratora oświaty dla województwa kujawsko - pomorskiego na rok szk. 2021/2022. 

● 
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty województwa kujawsko – pomorskiego na rok szkolny 2021/2022. 

● 
Wnioski, rekomendacje, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szk. 2020/2021. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/edycja/w%20sprawie%20szczególnych%20rozwiązań%20w%20okresie%20czasowego%20ograniczenia%20funkcjonowania%20jednostek%20systemu%20oświaty%20w%20związku%20z%20zapobieganiem,%20przeciwdziałaniem%20i%20zwalczaniem%20COVID-19
https://www.portaloswiatowy.pl/edycja/w%20sprawie%20szczególnych%20rozwiązań%20w%20okresie%20czasowego%20ograniczenia%20funkcjonowania%20jednostek%20systemu%20oświaty%20w%20związku%20z%20zapobieganiem,%20przeciwdziałaniem%20i%20zwalczaniem%20COVID-19
https://www.portaloswiatowy.pl/edycja/w%20sprawie%20szczególnych%20rozwiązań%20w%20okresie%20czasowego%20ograniczenia%20funkcjonowania%20jednostek%20systemu%20oświaty%20w%20związku%20z%20zapobieganiem,%20przeciwdziałaniem%20i%20zwalczaniem%20COVID-19
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1551-14576.html
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-2198-14503.html


● 
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szk. 2020/2021 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę 

pedagogiczną. 
● 

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

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 
 

Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

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. 

Priorytety Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022: 

 

Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. 
 

          Tematyka kontroli doraźnej w szkołach i placówkach wskazana przez  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/men-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022-19960.html


2021/2022: 
 

 
1. Kontrola prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego  
2. Kontrola prawidłowości realizacji kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 

Wnioski /rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2021/2022 (wynikające z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w  roku szkolnym 

2020/2021): 

1. U niektórych nauczycieli brak konsekwencji w kontynuowaniu działań zmierzających do poprawy frekwencji uczniów i słuchaczy w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. - systematycznie monitorować frekwencję uczniów i słuchaczy na zajęciach lekcyjnych. (w terminie 

do 10. dnia każdego miesiąca w BSIS dokonywać podsumowania frekwencji za miesiąc poprzedni - do wglądu w dzienniku) oraz przestrzegać 

zapisów dotyczących trybu postępowania w przypadku ucznia wagarującego. 

2. Zbyt niskie wyniki egzaminów zewnętrznych - dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (listopad/grudzień oraz maj) przeprowadzić próbny 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, analizę wyników przedstawić uczniom, ich rodzicom oraz pracodawcom; od chwili 

rozpoczęcia przez słuchaczy nauki w LO dla Dorosłych wykorzystywać metody i środki dydaktyczne przygotowujące do egzaminu 

maturalnego, 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. 

3. Nie zawsze nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne orientują się w sytuacji dydaktycznej danego ucznia - 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. 

4. Na niektórych lekcjach brak indywidualizowania pracy - prowadzić działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w 

odniesieniu do każdego ucznia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP. 

5. Nie wszyscy nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego - przedstawiać uczniom wymagania im stawiane oraz cele danej lekcji, 

które należy formułować w języku zrozumiałym dla ucznia, stosować efektywną informację zwrotną - zarówno w pracach pisemnych, jak i 



ustnych odpowiedziach/wypowiedziach, lekcje kończyć podsumowaniem. 

6. Nie zawsze nauczyciele stosują poznane podczas szkoleń wiadomości i umiejętności - uzyskaną w trakcie szkoleń, warsztatów i konferencji 

wiedzę przekazywać gronu pedagogicznemu w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 

7. Brak u niektórych nauczycieli systematycznego oceniania - dokonywać systematycznej oceny pracy uczniów i słuchaczy za różnorodne formy 

pracy. 

8. Nauczyciele poszerzyli swoje umiejętności w zakresie TIK - umiejętności zdobyte w czasie kształcenia na odległość obowiązkowo 

wykorzystywać w kolejnych latach szkolnych. 

9. Nie wszyscy nauczyciele przestrzegają terminowości opracowywania i dostarczania podstawowej dokumentacji  - dążyć do doskonałości 

poprzez samodyscyplinę w zakresie systematycznej pracy, w zakresie poprawności i terminowości prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, dokumentację przebiegu nauczania uzupełniać w wyznaczonym przez dyrektora terminie; wprowadzić systematyczną kontrolę 

dokonywana przez dyrektora szkoły. 

10. Nie zawsze czas pracy lekcji jest efektywnie wykorzystany przez wszystkich nauczycieli, w trakcie obserwacji odnotowywano przypadki 

kończenia lekcji po czasie lub przed jej terminowym zakończeniem - planować lekcję, aby efektywnie wykorzystać czas na pracę z uczniami, 

wziąć pod uwagę specyfikę każdej klasy (indywidualizacja procesu lekcyjnego, zróżnicowania zadań, dostosowanie liczby zadań/ćwiczeń). 

11. Widoczne są rozbieżności pomiędzy przedłożonymi rozkładami materiału oraz planami zajęć - należy w e-dzienniku przypisać do zajęć 

obowiązkowych rozkłady, a dodatkowe zajęcia realizować zgodnie z planami. 

12. Można zauważyć brak ścisłej współpracy pomiędzy niektórymi członkami Rady Pedagogicznej oraz przejawy nieszanowania i niekulturalnego 

zachowania - zadania realizować w powołanych przez dyrektora zespołach przedmiotowych i zadaniowych, przestrzegać zapisów Kodeksu 

Etyki Nauczycielskiej. 

 

 

 



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) 
kontrola; 



b) 
wspomaganie. 

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.V.i.1. 
Obserwację lekcji lub zajęć prowadzi dyrektor. 

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

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

szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

1.V.i.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. 

1.V.i.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. 

1.V.i.6. 
Obserwacji mogą podlegać: 

a) 
lekcje i zajęcia z uczniami, 

b) 
imprezy klasowe i szkolne. 

1.V.i.7. 
Omówienie zajęć obserwowanych odbywa się w dniu  przeprowadzenia obserwacji, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 

trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu. 

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

dzienniku zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 

 

 



Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli: 

2.a.i.1.a.i.1. 
Obserwacja zajęć z uczniami/słuchaczami. 

2.a.i.1.a.i.2. 
Analiza/przegląd dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej prowadzonej przez nauczyciela. 

2.a.i.1.a.i.3. 
Obserwacja sposobu wypełniania dyżurów śródlekcyjnych. 

2.a.i.1.a.i.4. 
Analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych oraz obserwacja sposobu realizacji 

wyznaczonych zadań. 

2.a.i.1.a.i.5. 
Zaangażowanie w życie szkoły. 

2.a.i.1.a.i.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. 

 

 

 

 

 

 

Kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego 

Cele: 

- realizacja podstawy programowej, 

- przestrzeganie przepisów prawa oświatowego w przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego, 

- zgodność procedur oceniania postępów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zasadami opisanymi w statucie szkoły, 

- procedury konstrukcji planu wychowawczo - profilaktycznego 

Harmonogram kontroli przestrzegania przepisów prawa 



 

Przedmiot kontroli Zakres kontroli 

 

Osoby kontrolowane Ter

mi

n 

Uwagi 

Realizacja podstawy programowej - analiza 

poziomu 

realizacji 

podstawy 

programo

wej, 

- - 

dostosow

anie 

wybraneg

o 

programu 

oraz 

zgodność 

z 

obowiązu

jącą 

podstawą 

programo

wą, 

- systematy

czność 

prowadze

nia 

Wszyscy nauczyciele Cały 

rok 

 



dokumen

tacji 

Przestrzeganie przepisów prawa 

oświatowego w przypadku nauczania 

hybrydowego lub zdalnego 

- zgodność 

organizacj

i pracy z 

zapisami 

prawa 

oświatow

ego, 

- systematy

czność 

oceniania

, w tym 

ocenianie 

w 

przypadk

u 

nauczania 

zdalnego, 

- systematy

czność 

współpra

cy z 

rodzicami 

według 

zapisów 

statutu 

szkoły, 

- zgodność 

dokumen

Wszyscy nauczyciele Cały 

okr

es 

nau

cza

nia 

zdal

neg

o 

lub 

hyb

ryd

owe

go 

 



tacji 

wychowa

wcy klasy 

Zgodność procedur oceniania postępów 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z zasadami opisanymi w 

statucie szkoły 

 

- systematy

czność 

oceniania

, w tym 

ocenianie 

w 

przypadk

u 

nauczania 

zdalnego, 

- realizacja 

zaleceń 

poradni 

psycholog

iczno - 

pedagogi

cznej w 

zakresie 

oceniania 

postępów 

uczniów 

Wszyscy nauczyciele paź

dzie

rnik

, 

gru

dzie

ń, 

styc

zeń, 

maj 

 

Procedury konstrukcji planu wychowawczo 

- profilaktycznego 

 

- zgodność 

procedur 

konstrukc

ji 

programu 

Wszyscy nauczyciele Cały 

rok 

 



wychowa

wczo - 

profilakty

cznego z 

obowiązu

jącymi 

przepisa

mi prawa, 

- systematy

czna 

realizacja 

programu 

wychowa

wczo - 

profilakty

cznego, 

- dostosow

anie 

planu do 

ewentual

nego 

nauczania 

zdalnego, 

- realizacja 

kierunkó

w polityki 

oświatow

ej 

państwa 

w ramach 

wspomag



ania przez 

szkołę 

wychowa

wczej roli 

rodziny, 

między 

innymi 

przez 

właściwą 

organizacj

ę zajęć  

edukacyj

nych 

wychowa

nia do 

życia w 

rodzinie 

oraz 

realizację 

zadań 

programu 

wychowa

wczo - 

profilakty

cznego 

 Przestrzeganie przez nauczycieli zasad 

bezpieczeństwa w czasie zajęć 
- przestrze

ganie 

zasad 

bezpiecze

ństwa w 

Wszyscy nauczyciele   Na 

bież

ąco 

 

 

 



czasie 

lekcji oraz 

w trakcie 

przerw, 

- punktual

ność 

rozpoczyn

ania i 

kończenia 

zajęć 

- prawidło

wość 

pełnienia 

dyżurów 

podczas 

przerw i 

przed 

lekcjami 

Zgodność oceniania, klasyfikowania i 

promowania z zapisami zawartymi w zasadach 

wewnątrzszkolnego oceniania Przestrzeganie 

zasad oceny zachowania 

-  

systematy

czność 

oceniania

, 

- przestrze

ganie 

zapisów 

wewnątrz

szkolnych 

zasad 

Wszyscy nauczyciele Na 

bież

ąco 

 



oceniania

, 

- systematy

cznie 

kontrolo

wanie 

frekwencj

i 

Stosowanie indywidualizacji nauczania – 

wsparcie uczniów w nauce i uczniów z 

uzdolnieniami 

- realizacja 

zaleceń 

poradni 

psycholog

iczno - 

pedagogi

cznej w 

 

Wszyscy nauczyciele Na 

bież

ąco 

 

Kontrola terminowości wpisów w dzienniku 
Librus oraz w dzienniku szkoły zaocznej 

- prawidło

wość 

prowadzenia 

dokumentacji 

przebiegu 

nauczania 

Wszyscy nauczyciele Na  

bież

ąco, 

szcz

egół

owo 

- 

paź

dzie

rnik

, 

styc

zeń, 

kwi

 



ecie

ń, 

czer

wie

c 

 

 

Realizacja zadań przydzielonych w 

harmonogramie uroczystości 
- terminow

ość, 

rzetelnoś

ć i 

atrakcyjn

ość 

szkolnych 

uroczysto

ści i 

konkursó

w 

Wszyscy nauczyciele na 

bież

ąco 

 

 

Wspomaganie nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego 

Cele: 

- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, zwłaszcza przy nauczaniu hybrydowym lub zdalnym , 

-  podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów realizowanych poza terenem szkoły, 

- inspirowanie nauczycieli do zdobywania nowych kwalifikacji, 

- wspieranie nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu pracy przez organizację pracy zespołowej 



Obszary wspomagania 

 

lp
. 

Obszar Metody realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w 

zakresie realizacji podstawy 

programowej, zwłaszcza przy 

nauczaniu hybrydowym lub zdalnym, 

 

- systematyczność gromadzenia danych dotyczących potrzeb 
nauczycieli w różnych formach nauczania, 

- budowanie zespołów przedmiotowych, ustalenie zakresu 
dostosowania programów nauczania, 

- wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą na temat nauczania, 
- wspólne planowanie pracy 

dyrektor 

2. Podwyższenie kompetencji nauczycieli 

w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

realizowanych poza terenem szkoły, 

 

- uzupełnienie wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących 
wycieczek szkolnych, 

- zasady bezpieczeństwa wynikające z trwałej pandemii, 
- współpraca ze środowiskiem 

dyrektor 

3. Inspirowanie nauczycieli do 

zdobywania nowych kwalifikacji, 

 

- diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia, 
- analiza ofert placówek doskonalenia nauczycieli 

dyrektor 

4. Wspieranie nauczycieli do 

systematycznego wzbogacania 

warsztatu pracy przez organizację 

pracy zespołowej 

 

 

- tworzenie zespołów samokształceniowych, 
- kontrola systematyczności, 
- wskazywanie ciekawych form doskonalenia, 
- promowanie zdobywania wiedzy w formie zdalnej 

dyrektor 

-  

 



Szkolenia w ramach posiedzeń rady pedagogicznej 

Tematyka                   Forma   Podmiot/Osoba                      

odpowiedzialna 

Termin Uwagi           o realizacji 

Szkolenie  w zakresie BHP 

 

szkolenie 

 

instruktor BHP 30.08.2021 r.  

Przygotowanie do próbnej ewakuacji 

 

szkolenie przedstawiciel 

Powiatowej 

Komendy Straży 

Pożarnej w Żninie 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenie ratownik 

medyczny 

31.08.2021 r.  

Awans zawodowy i związane z tym procedury w oparciu 

o przepisy prawa oświatowego. Wspieranie 

nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień 

awansu zawodowego. 

dyskusje, konsultacje 

indywidualne 

 

dyrektor szkoły 

 

 

wg potrzeb 

 

 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jako 

polityka dopasowania umiejetności do potrzeb 

społecznych oraz rynkowych 

szkolenie przedstawiciel 

placówki 

zewnętrznej - 

KPCEN Bydgoszcz 

 

styczeń 2022  

Przeprowadzenie lekcji otwartych  p. R. Słowińska, p. 

A. Jakubczyk 

po uprzednim ustaleniu  



Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej . 

Diagnoza profilaktyczno - wychowawcza. 

szkolenie przedstawiciel 

placówki 

zewnętrznej -

KPCEN Bydgoszcz 

 

grudzień 2021  

Internetowa rzeczywistość a taksonomia celów 

nauczania 

szkolenie przedstawiciel 

placówki 

zewnętrznej -

KPCEN Bydgoszcz 

 

marzec 2022  

Sposoby indywidualizacji procesu nauczania i 

uczenia się 

warsztaty przedstawiciel 

placówki 

zewnętrznej -

KPCEN Bydgoszcz 

 

kwiecień 2022  

Sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych – 

procedury egzaminu maturalnego i egzaminu 

zawodowego w roku 2021/2022 

szkolenie dyrektor szkoły, 

kierownik szkolenia 

praktycznego 

  

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. 

Plan zebrań Rady Pedagogicznej wynikających z kalendarza roku szkolnego 

Termin Tematyka 

Sierpień 

(30.08.2021) 

 Zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 

1) 
Klasyfikacja uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego. 

2) 
Omówienie organizacji roku szkolnego 2021/2022 

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. 

 

 

 

Wrzesień 

(14.09.2021) 

Zebranie robocze 

 

1) 
Przedstawienie: 
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, 

k) 
plan pracy nauczyciela wspomagającego 

2) 
Przedstawienie planu finansowego na rok budżetowy 2022 

3) 
Sprawy różne. 

Wrzesień 

(29.09.2021) 

1) Zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego 

2) Przedstawienie kandydatów do nagrody dyrektora szkoły 

Grudzień 

(15.12.2021.) 

Zebranie klasyfikacyjne 

1) Dopuszczenie słuchaczy  LO dla Dorosłych do egzaminów semestralnych 
 

Styczeń 

(12.01.2022) 

Zebranie klasyfikacyjne 

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

Styczeń 

(31.01.2022) 

Zebranie klasyfikacyjne 

 

1) Klasyfikacja słuchaczy LO dla Dorosłych 

2) Sprawy różne 

Luty 1)Podsumowanie pracy w I semestrze: 
1) 

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 



(09.02.2022) 

Zebranie podsumowujące/zebranie 

klasyfikacyjne 

2) 
sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej 

3) 
sprawozdanie z pracy kierownika szkoleniowego praktycznego 

4) 
sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej, 

5) 
sprawozdanie z pracy pedagoga, 

6) 
sprawozdanie 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 

Czerwiec 

(01.06.2022) 

Zebranie klasyfikacyjne 

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

Czerwiec 

(15.06.2022) 

Zebranie promocyjne 

1) 
Klasyfikacja i promocja uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz słuchaczy  LO dla Dorosłych 

2) 
Sprawy różne 



Czerwiec 

(22.06.2022) 

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 2022/2023 
       2) Wnioski 
       3) Sprawy różne. 
 

Sierpień 

(30.08.2022) 

 Zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 

2) 
Klasyfikacja uczniów i słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego. 

3) 
Omówienie organizacji roku szkolnego 2022/2023 

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. 

 

 

Plan obserwacji zajęć 



Obserwacji poddane zostaną działania nauczyciela podczas lekcji, w trakcie uroczystości, konkursów, imprez szkolnych oraz spotkań z  rodzicami. 

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. 

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

      

Joanna Jettka październik  marzec   luty 

Dorota 

Strzelecka 

listopad, kwiecień styczeń   maj  



Aleksandra 

Jakubczyk 

  

marzec 

listopad grudzień  kwiecień 

Elwira 

Cywińska 

   styczeń   

Olaf Adamowski październik, 

styczeń 

 listopad luty  grudzień 

Magdalena 

Mrozowska 

 październik  grudzień kwiecień  

Edyta Balcerzak  marzec     

Filip 

 Joachimiak 

    kwiecień grudzień 

Monika 

Jakubczyk 

 listopad     

Regina Słowińska  kwiecień    listopad 

Olga 

Kwiatkowska 

listopad, marzec      



Elżbieta Kabacik      maj 

Plan obserwacji może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb. 

Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2021 r. 

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły - Anita Szymanowska - Zabrocka 

 


