
 

 

 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie  

na rok szkolny 2008/2009 

 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 

sprawowania nadzoru, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie 

badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). 
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I. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań 

wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły. 
 
1. Zakres badań wynika z: 

a) priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009, 

b) Priorytetów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 

c) Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty, dyrektora szkoły i komisji wnioskowej, 

d) Wyników kontroli zewnętrznych 

2. Tematyka planowanych badań: 
 

Lp. Badania prowadzone w szkole Termin Odpowiedzialny 
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej 

1 Skuteczność realizacji podstaw 
programowych w zakresie 
zagadnień związanych z nauczaniem 
i wychowaniem w kontekście praw 
człowieka. 

Listopad 2008 Wicedyrektor G 

Priorytety Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
1 Diagnoza działań szkoły 

wynikających z analizy wyników 
egzaminów maturalnych 
przeprowadzonych w roku szkolnym 
2007/2008. 

Listopad 2008 Wicedyrektor M 

2 Organizacja zajęć z języka obcego. Kwiecień 2009 Wicedyrektor M 
3 Diagnoza działań szkoły 

wynikających z analizy wyników 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 
przeprowadzonego w roku szkolnym 
2007/2008. 

Grudzień 2008 Dyrektor U 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 
1 Diagnoza i ocena poziomu 

przygotowania uczniów z 
fizyki/matematyki (na wejściu). 

Wrzesień 2008 Dyrektor U 

2 Indywidualizowanie pracy uczniów 
na zajęciach z przedmiotów 
zawodowych. 

Marzec 2009 Wicedyrektor G 
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3. Organizacja planowanych badań: 

a) Badanie przeprowadza dyrektor lub wicedyrektor szkoły, który może być 

wspomagany przez nauczycieli. Szczegółowy termin badania ustala się 

z nauczycielami odpowiedzialnymi za określone zadania w szkole. 

b) Badania będą prowadzone zgodnie z harmonogramem. Po uzgodnieniach 

zainteresowanych stron, istnieje możliwość przesunięcia badania.  

c) Z badań sporządza się dokumentację wraz z określeniem wniosków. 

 
II. Plan hospitacji 

 
Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli 

w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz 

opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły. 

Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną lub jednostkę zajęć. 

 
Problematyka hospitacji: 

- Stopień realizacji podstawy programowej, 

- indywidualizowanie pracy uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem 

zdolnym, 

- różnicowanie prac domowych i pracy w grupach, 

- ocenianie uczniów, jawność i motywowanie ocen szkolnych, 

- sprawdzanie efektów pracy domowej, 

- metody prowadzenia zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie metod 

aktywizujących, 

- trafność zakładanych celów i poziom ich osiągania, 

- badanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania, 

- jakość nauczania, 

- stosowanie pomocy dydaktycznych, 

- umiejętność pracy zespołowej, 

- umiejętność poszukiwania i wykorzystania informacji. 
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III. Tematyka szkoleń nauczycieli ZSE uwzględniających w szczególności wnioski 

wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym. 

 
Tematyka szkolenia Termin Osoba lub instytucja 

szkoląca 

Projektowanie, organizacja i ewaluacja 
pracy zespołów przedmiotowych. 

Listopad 2008 Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych / ODN 

Wykorzystanie wyników egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe do poprawy efektywności 
kształcenia. 

Styczeń 2008 Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli 

Konstruowanie narzędzi badających 
osiągnięcia ucznia. 
 

Marzec 2008 Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych / ODN 

Sposoby rozpoznawania uczniów 
zdolnych. 

Kwiecień 2008 Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych / ODN 

 
IV. Inne informacje. 
W procesie pełnienia nadzoru pedagogicznego pozyskiwane będą także informacje o jakości 

pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy. Informacje te będą dotyczyć: 

1. Efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Działalności pozalekcyjnej nauczycieli. 

3. Pełnionych funkcji w szkole. 

4. Doskonalenia zawodowego. 

5. Nowatorstwa pedagogicznego. 

6. Promowania szkoły. 

7. Popularyzowania własnych doświadczeń. 

8. Dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami szkoły. 

9. Współpracy z rodzicami. 

 


