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       Załącznik nr …. 

do Protokołu Rady Pedagogicznej 

                                                     z dn. 13.09.2021 r. 

Plan nadzoru pedagogicznego 

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  

w roku szkolnym 2021/22 

Podstawa prawna: 

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

2. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551). 

3. Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na rok szkolny 2021/2022. 

4. Rozporządzenie MEiN z dnia 01 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1618). 

5. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198). 

Cele nadzoru 

1. Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

2. Kontrola efektów pracy szkoły w wybranych obszarach oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej szkoły. 

3. Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju 

W planie nadzoru uwzględniono: 

1. Podstawowe 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. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na rok szkolny 2021/2022. 

3. Źródła zewnętrzne: rekomendacje GIS, dane o rynku pracy, raporty PUP, PIP; gminne, powiatowe, wojewódzkie programy, opracowania i raporty na temat uzależnień, 

bezpieczeństwa w sieci itp. 

4. Wnioski, rekomendacje zawarte w raporcie z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2021/2022. 

5. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez Radę Pedagogiczną: 

1) Stosować metody aktywizujące służące efektywnemu wdrażaniu treści podstawy programowej, rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji 

kluczowych, w tym cyfrowych uczniów w celu osiągania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych.   
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Rekomendacje 

Działanie Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Monitorowanie 

 Pracować metodą projektu z 

zastosowaniem narzędzi  TIK. 

Wszyscy nauczyciele I półrocze 2021 Zapis w dzienniku, karta samooceny 

Prowadzić lekcje otwarte. Wszyscy nauczyciele, w tym 

opiekunowie stażystów i praktykantów  

I półrocze 2021 Zapis w dzienniku, karta samooceny 

Realizować zajęcia dydaktyczne 

metodą projektu 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy 2021/2022 Zapis w dzienniku, karta samooceny, informacje na stronie 

internetowej szkoły, Facebook 

 

2) Efektywnie angażować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 

Rekomendacje  

Działanie Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Monitorowanie 

Motywować  uczniów do udziału w 

konkursach i olimpiadach oraz prowadzić 

zajęcia rozwijające zainteresowania i 

przygotowujące do konkursów. 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy,  

Zespoły przedmiotowe, 

dyrektor 

I półrocze 

2021 r. 

Zapis w dzienniku, 

Informacja na stronie szkoły w zakładce „Zajęcia pozalekcyjne”, 

Karta samooceny 

Plan pracy zespołów przedmiotowych. 

Zapis w dzienniku w zakładce Uwagi, Kariera,  

karta samooceny, 

Sprawozdania zespołów 

Raport z egzaminów 

 

3) Doposażyć pracownie przedmiotowe w niezbędny sprzęt  umożliwiający realizację podstawy programowej, w tym narzędzia technologii informacyjno-

komunikacyjnej. Zaplanować i przeprowadzić modernizację i rozbudowę warsztatów szkolnych. 

Rekomendacje 

Działanie Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Monitorowanie 

Doposażyć pracownie 

przedmiotowe w niezbędny 

sprzęt  umożliwiający 

realizację podstawy 

programowej. 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie 

pracowni,  dyrektor 

I półrocze 2021 Zapotrzebowanie na doposażenie pracowni 

Modernizacja i rozbudowa 

warsztatów szkolnych. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży  

rolniczej, przewodniczący zespołu przedmiotów 

II-VIII 2021 r. Wykaz pracowni zgodnie z podstawą programową, wyposażenie 

pracowni – wykaz sprzętu. 
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Utworzenie Centrum 

Rolnictwa Precyzyjnego 

zawodowych, kierownik praktycznej nauki 

zawodu – zaplanowanie pracowni praktycznej 

nauki zawodu oraz wyposażenia tych pracowni,  

dyrektor – plan inwestycyjny 

 

Plan inwestycyjny na lata 2022-2024 w kwocie 6 000 000,00 zł. 

1. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego 

1) Nadzór pedagogiczny sprawują: dyrektor, wicedyrektor, kierownik praktycznej nauki zawodu, kierownik internatu. 

2) Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni. 

3) Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem zasad: 

a) jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji, 

b) obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli, 

c) etyki zawodowej, 

d) dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników nadzoru. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego zawiera: 

1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania, kontroli efektów działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań w zakresie diagnozy pracy szkoły, planowania działań rozwojowych, w tym motywowania nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego, prowadzenia działań rozwojowych, w tym organizowania szkoleń i narad, 

3) plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. 

3. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego 

Dokumentami nadzoru pedagogicznego są: 

1) arkusze/karty obserwacji lekcji, 

2) wyniki ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

3) analiza wyników egzaminów, 

4) raporty z przeprowadzonych diagnoz i badań, 

5) protokoły badań osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

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

7) informacje o udziale nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia, 

8) sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru, 

9) analiza sytuacji wychowawczej, 

10) sprawozdanie z pracy kierownika praktycznej nauki zawodu, 

11) sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej, 

12) sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego, 

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

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

5. Formy nadzoru 

1) Kontrola 
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2) Wspomaganie 

KONTROLA 

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 

Temat/przedmiot 

kontroli 

Zakres kontroli 
Forma kontroli 

Osoby 

kontrolowane 

Osoba 

odpowiedzialna Termin Uwagi 

Przebieg procesów kształcenia 

Zgodność z podstawą 

programową kształcenia 

ogólnego i zawodowego. 

Program uwzględnia 

zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne uczniów. 

a) dostosowanie wybranego programu oraz zgodność 

z obowiązującą podstawą programową, 

b) analiza programu uwzględniającego zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne uczniów. 

Analiza 

programów 

Wybrani 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

 

IX  

Dotyczy także 

każdego programu 

wprowadzonego do 

szkolnego zestawu 

programów 

nauczania w ciągu 

roku szkolnego 

Stopień realizacji 

podstawy programowej 

za ubiegły rok szkolny. 

a) wykaz treści programowych do uzupełnienia, plan 

ich uzupełnienia uwzględniający możliwości 

edukacyjne uczniów,  

b) wnioskowanie o modyfikację programu nauczania, 

c)  dostosowanie wymagań związanych z realizacją 

podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej 

kondycji psychicznej uczniów oraz niższej 

efektywności zdalnego nauczania, itp.) 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

IX  

Efekty realizacji 

podstawy programowej. 
aktywność uczniów w zakresie uczestnictwa w 

zawodach i konkursach zewnętrznych 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 2021/22  
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Realizacja wniosków i 

rekomendacji 

Realizacja wniosków i rekomendacji sformułowanych 

na podstawie przeprowadzonych w szkole badań 

edukacyjnych, badań jakościowych i egzaminów 

zewnętrznych poprzez:  

a) realizację planów dydaktyczno-wynikowych, 

b) zajęć wspomagających, 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

d) dodatkowych zajęć oraz innych. 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

IX-VI  

Projektowanie 

środowiska uczenia się 

a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz trudności uczniów w 

przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie 

danego przedmiotu powstałych w czasie nauki 

zdalnej, 

b) diagnoza potrzeb przeprowadzona przez 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej: 

dzienników zajęć 

innych 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

 

Na 

koniec 

każdego 

miesiąca 

 

Warunki sprzyjające 

procesowi uczenia się 

a) wykorzystanie przez nauczycieli wiedzy i 

umiejętności nabytych podczas szkolenia w 

ramach WDN: organizacja lekcji, tempo i rytm 

pracy, dobór i wykorzystanie metod pracy 

sprzyjających uczeniu się, skuteczność 

komunikowania się,  

b) pozyskiwanie od uczniów informacji zwrotnej dot. 

stopnia rozumienia lekcji, zachęcanie uczniów do 

samodzielnego/krytycznego/twórczego myślenia, 

angażowanie uczniów do uczestnictwa w 

doskonaleniu procesów edukacyjnych,  

c) pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów 

podczas lekcji,  

d) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery 

sprzyjającej uczeniu się, 

e) motywowanie uczniów do dalszej pracy. 

 

 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

 

X-XI 

V-VI 
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Wdrażanie i realizacja 

działań wspierających, 

zawierających zadania i 

działania skierowane na 

niwelowanie 

negatywnych skutków 

pracy zdalnej we 

wszystkich aspektach 

pracy szkoły: 

dydaktycznym, 

wychowawczym, 

opiekuńczym i 

kadrowym. 

a) otaczanie uczniów życzliwym zainteresowaniem, 

rozmowy bezpośrednie z uczniami,  

b) współpraca z pedagogiem/psychologiem/innymi 

specjalistami,  

c) występowanie w sprawach uczniów do innych 

nauczycieli,  

d) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 

rozpoznawanie potrzeb 

edukacyjnych/opiekuńczych/wychowawczych/zdr

owotnych uczniów,  

e) poszerzanie wiedzy uczniów/rodziców nt. metod 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19, wpływu sytuacji kryzysowej na 

funkcjonowanie człowieka oraz możliwości 

uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

f) wyjazdy integracyjne, warsztaty z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym, współpraca 

wychowawców klas z rodzicami uczniów. 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu, 

kierownik internatu 

IX-VI  

Aktywny powrót do 

szkoły 

a) aktywny powrót do szkoły - WF z AWF, 

b) poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej 

dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć 

stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii 

koronawirusa,   

c) organizacja sport klubów,  

d) realizacja zajęć wspomagających, które mają na 

celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego, 

e) wdrażanie i realizacja „Programu edukacji 

ekologicznej”, ze szczególną uwagą na rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne oraz ochronę klimatu. 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu, 

kierownik internatu 

IX-VI  



Strona 7 z 17 
 

Zajęcia z uczniami i 

uczennicami poświęcone 

przede wszystkim ich 

dobrostanowi. 

Zajęcia warsztatowo-integracyjne z wychowawcą: 

pogadanki, prace w grupach, zabawy ruchowe, 

plastyczne, ognisko klasowe, ćwiczenia dykcyjne. 

Warsztaty, np. 

„Jak reintegrować klasę po okresie nauczania 

zdalnego” 

Materiały pomocnicze: 

„Włącz energię w grupie”  

„Narzędziownik wychowawcy klasy”,  

„Wychowanie to podstawa cz. 2″, 

„Wychowanie to podstawa cz. 3″ 

https://blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-

powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-i/  

 “Jak wspierać dobrostan uczniów i uczennic w 

szkole?” 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu, 

kierownik internatu 

IX-VI  

Prawidłowość i 

terminowość 

prowadzenia 

dokumentacji szkolnej. 

a) poprawność, terminowość prowadzenia 

dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli, 

b) prawidłowość wypełniania dzienników 

lekcyjnych, dzienników innych zajęć, dzienników 

specjalistów. 

 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej: 

dzienników i innej 

dokumentacji 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

specjaliści 

zobligowani do 

prowadzenia 

dzienników i innej 

dokumentacji 

szkolnej   

Dyrektor, 

wicedyrektor 

Kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu, kierownik 

internatu 

Na 

koniec 

każdego 

miesiąca 

 

Kontrola planu badań 

edukacyjnych i 

jakościowych w roku 

szkolnym 2021/2022 

(pod nadzorem liderów 

zespołów 

przedmiotowych). 

Podstawa prawna: rozdział 3a ustawy z 07.09.1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 

2021 r. poz. 4 i 1237). 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej, 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

 

Na 

koniec 

każdego 

miesiąca 
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Prawidłowość stosowania 

zasad wewnętrznego 

oceniania, w tym 

prowadzonego w czasie 

zdalnego nauczania. 

a) zgodność procedur oceniania z zapisami statutu 

szkoły. 

b) kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów 

uwzględniają kształcenie w formie stacjonarnej 

i zdalnej, 

c) realizacja zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej w zakresie oceniania postępów 

uczniów, 

d) zapisy w dzienniku elektronicznym, 

e) systematyczne diagnozowanie stopnia opanowania 

podstawy programowej z poszczególnych 

przedmiotów. 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej, 

obserwacja 

prowadzonych 

zajęć. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu 

Na 

koniec 

każdego 

miesiąca 

 

Organizacja i udzielanie 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom 

 

a) dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów,  

b) realizacja „Planu działań wspierających”, 

c) realizację zajęć rewalidacyjnych, 

d) realizacja IPET-ów oraz bieżąca pracę z 

uczniami, 

e) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, 

f) terminowość opracowania Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 

 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej, 

obserwacja 

prowadzonych 

zajęć. 

Wszyscy 

nauczyciele, 

zespół 

wychowawczo-

profilaktyczny, 

zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

 

Na 

koniec 

każdego 

miesiąca 

Dla każdego ucznia 

z opinią, 

orzeczeniem 

poradni lub 

objętego pomocą 

decyzją rady 

pedagogicznej 

Stopień realizacji 

programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

Procedury konstrukcji 

planu wychowawczo-

profilaktycznego.  

a) zgodność procedur konstrukcji planu 

wychowawczo-profilaktycznego z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

b) stopień realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

c) dostosowanie planu do ewentualnego nauczania 

zdalnego, 

d) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

w ramach wspomagania przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny, między innymi przez 

właściwą organizację zajęć edukacyjnych 

wychowania do życia oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej, 

obserwacja 

prowadzonych 

zajęć. 

Wszyscy 

nauczyciele, 

zespół 

wychowawczo-

profilaktyczny, 

zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

 

IX, I  
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Metody i techniki 

kształcenia na odległość 

Analiza potrzeb nauczycieli i specjalistów w zakresie 

metod i technik kształcenia na odległość, w tym pracy 

na platformie edukacyjnej – opracowanie danych 

zbiorczych (zapotrzebowanie na kolejne szkolenia). 

Udział w projekcie Lekcja: Enter, Kreatywny 

nauczyciel online kluczem do sukcesu ucznia w ramach 

programu Erasmus+ 

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej, 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrektor, 

wicedyrektor, lider 

WDN 

 

VIII-IX  

Przestrzeganie procedur 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkole 

i w internacie, w czasie 

zajęć praktycznej nauki 

zawodu. 

Zapoznawanie rodziców i uczniów z obowiązującymi 

w szkole regulaminami i procedurami. 

Wdrażanie i realizacja „Programu bezpieczeństwa w 

szkole”, ze szczególnym uwzględnieniem poradnika 

MEiN „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane 

działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 

fizycznego i cyfrowego uczniów”. 

Organizacja wycieczek szkolnych, zgodnie z 

przepisami. 

Rzetelne wypełnianie obowiązków przez nauczycieli 

dyżurujących na korytarzach szkolonych i w innych 

pomieszczeniach szkolnych. 

Bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych i 

przerw, zorganizowanych wyjść poza budynek oraz 

wycieczek szkolnych. 

Analiza 

dokumentacji 

Wychowawcy 

klas/oddziałów, 

kierownicy 

wycieczek, 

nauczyciele 

praktycznej nauki 

zawodu, 

instruktorzy, 

specjaliści   

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu  

 

IX  

W przypadku nowo 

wprowadzonych 

procedur w ciągu 

miesiąca od ich 

wprowadzenia 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki 

Analiza wpływu 

wdrożonych wniosków z 

analizy  wyników 

egzaminów. 

Analiza wpływu wdrożonych wniosków z analizy  

wyników egzaminu  maturalnego, egzaminu 

zawodowego na wzrost efektów kształcenia 
Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor 
II-III  
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Eliminowanie 

przypadków 

nieprzestrzegania 

szkolnych zasad bhp i  

sanitarnych w szkole i w 

internacie 

a) analiza podjętych działań wychowawczych 

mających na celu wyeliminowanie przypadków 

nieprzestrzegania szkolnych zasad sanitarnych 

obowiązujących w okresie reżimu sanitarnego, 

b) przestrzeganie zasad prowadzenia rejestru wyjść 

grupowych uczniów – dziennik elektroniczny. 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu,  

IX-VI  

Analiza efektywności 

udzielonej pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Analiza efektywności udzielonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w świetle wyników 

nauczania oraz wyników egzaminu OKE 
Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy 

nauczycieli, 

wychowawców, 

pedagoga 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

 II-VI  

Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i statutowego przez nauczycieli i  wychowawców 

Przestrzeganie przepisów 

prawa oświatowego 

Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego 

dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły/placówki przez nauczycieli. 

Analiza 

dokumentacji  

Dotyczy 

nauczycieli, 

wychowawców, 

pedagoga 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

 

IX-VI 

 

Prawidłowość organizacji 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Realizacja ustalonej  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnej 

sytuacji uczniów, w tym w okresie kształcenia na 

odległość 

Analiza 

dokumentacji 

Nauczyciele 

organizujący 

pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczną 

Dyrektor 

wicedyrektor 

XI  

II  

Dotyczy każdego 

ucznia z 

orzeczeniem  

i opinią PPP  

Realizacja zadań wspierających uczniów niebędących 

obywatelami polskimi, w tym w okresie kształcenia na 

odległość. 

Analiza 

dokumentacji 
Nauczyciele 

organizujący pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczną 

Dyrektor 

wicedyrektor 

IX 

Dla każdego 

ucznia-

obcokrajowca 

Prawidłowość 

przestrzegania przepisów 

i procedur. 

Przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń, 

nakazów, zakazów GIS, MEN, MZ oraz szkolnych 

procedur w związku z wystąpieniem epidemii. 

Analiza 

dokumentacji 

Dotyczy każdego 

nauczyciela, 

wychowawcy, 

specjalisty 

Dyrektor 

wicedyrektor 

Cały rok  
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Realizacja kształcenia na 

kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych i kursach 

umiejętności 

zawodowych. 

Zgodność z przepisami prawa kształcenia na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach 

umiejętności zawodowych. 

Analiza 

dokumentacji 
Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu 

Co dwa 

miesiące 

 

Zatrudnianie nauczycieli Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. 
Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

IX 

 

Awans zawodowy 
Procedura uzyskiwania stopnia nauczyciela 

kontraktowego. 

Analiza 

dokumentacji 

Nauczyciele 

odbywający staż 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

IX, V 
 

Wspomaganie  

1. Diagnoza pracy szkoły 

L.p. Przedmiot diagnozy Uczestnicy diagnozy Wykorzystywane źródła 

informacji, metody, narzędzia 

Osoby odpowiedzialne / 

realizatorzy 

Termin realizacji 

1. 1) Diagnoza potrzeb uczniów i rodziców w 

zakresie zajęć pozalekcyjnych (ankietowanie 

uczniów). 

2) Analiza wyników diagnoz uczniów i 

rodziców. Zapoznanie z wynikami diagnozy 

nauczycieli i dyrektora szkoły. Określenie 

tematyki i harmonogramu zajęć 

pozalekcyjnych. 

3) Ewaluacja programu – powszechność udziału 

uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 

Przedstawienie analizy radzie pedagogicznej. 

4) Modyfikacja harmonogramu zajęć 

pozalekcyjnych (np. II półrocze). 

Nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

Ankieta Wychowawcy, pedagog IX 

2. Diagnoza efektywności nauczania, w tym w 

okresie kształcenia na odległość (osiągnięcia 

uczniów). 

Nauczyciele, 

uczniowie 

Testy diagnostyczne, 

sprawozdania nauczycieli, 

wyniki nauczania 

Dyrektor, nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

IX  I  VI 
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3. Ocena realizacji wniosków z nadzoru 

pedagogicznego za miniony rok szkolny (wg 

sposobu wykorzystania wniosków ustalonego 

przez radę pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo oświatowe) 

Dyrektor, 

nauczyciele,  

Wnioski i ustalenie sposobów 

realizacji w celu poprawy 

jakości pracy szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

I 

4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, 

nauczycieli odbywających staże, nauczycieli 

podlegających ocenie pracy poprzez: 

a) nadzór nad realizacją planów rozwoju 

zawodowego, 

b) kontrola i wspomaganie pracy zespołów 

powołanych w szkole, 

c) stosowanie procedur nadzoru pedagogicznego, 

d) realizację procedur oceny pracy nauczycieli, 

e) organizację szkoleń, kursów i narad, 

f) inspirowanie do wdrażania innowacji 

pedagogicznych. 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

Dokumentacja szkolna Dyrektor, nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

IX-VI 

5. Wspomaganie pracy rady pedagogicznej oraz 

pracy zespołów nauczycieli, w szczególności w 

zakresie: 

a) wspólnego planowania i realizacji procesów 

edukacyjnych, 

b) wymianie wiedzy i wzajemnej pomocy, 

c) dokumentowania pracy rady i zespołów, 

d) analizowania jakościowego wyników 

egzaminów zewnętrznych, badań 

edukacyjnych, badań jakościowych oraz 

formułowania wniosków, 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

Dokumentacja szkolna Dyrektor, nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

IX-VI 

2. Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego zgodnie z planem szkoleń WDN 

Szkolenia, warsztaty 

Lp. Dzień Godzina Temat Odpowiedzialny 

Sierpień 

1. 26. 08.2021 r. 

środa 

8.00 Zasady prowadzenia dziennika elektronicznego  

w roku szkolnym 2021/2022. Szkolenie dla wychowawców klas.  

Dyrektor, Wicedyrektor 



Strona 13 z 17 
 

2. 30.08.2021 r. 10.00 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. 

Dyrektor, pedagog, kierownik 

internatu, bibliotekarz, 

higienistka szkolna 

Wrzesień 

3. 23.09.2021 r. 15.00 Praktyczne zastosowanie monitora interaktywnego – szkolenie. WDN 

 

4. 29.09.2021 r.  Gram o dobrostan. Roczny kurs e-learningowy dla nauczycieli, wychowawców z 

dostępem do platformy gamifikacyjnej. 

Edukator 

Październik 

5. 15-16.10. 

2021 r. 

 Kształcenie ogólnokształcące i zawodowe – przykłady dobrych praktyk. Wizyta 

studyjna Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. 

 

Przewodniczący WDN 

6. październik  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Edukator 

7. październik  Nowoczesne i atrakcyjne metody i formy pracy z uczniami.  

Listopad 

8. listopad  Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

Kier. praktycznej nauki zawodu, 

edukator 

Grudzień 

9. 14.12.2021 r. 

 

14.30 Szkolenie przedmiotowych i nadzorujących zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich 

obowiązków i wypełniania dokumentacji na egzaminie  z kwalifikacji zawodowych i 

zawodowym.  

Dyrektor 

Luty 

10. 03.02.2022 r.  Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metody tutoringu. 

Nowoczesne i atrakcyjne metody i formy pracy z uczniem.  

WDN, edukator 

Marzec 

11. 08.03.2022 r. 14.30 Coaching w edukacji. WDN, edukator 

Kwiecień 

12. 27.04.2022 r. 14.30 Szkolenie przedmiotowych i nadzorujących zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich 

obowiązków i wypełniania dokumentacji na egzaminie maturalnym.  

Dyrektor 
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13. Na bieżąco 14.30 Zmiany w prawie oświatowym. Prawna odpowiedzialność nauczyciela. Dyrektor szkoły, zespoły 

przedmiotowe, samokształcenie, 

WDN, Edukator 

14. Na bieżąco 14.30 Droga awansu zawodowego. Zainteresowani nauczyciele, 

WDN 

3. Działania rozwojowe 

Lp. Forma wspomagania Zakres wspomagania 

Tematyka 

Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Zarządzanie 

 

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego na 

rok szk. 2021/2022 z uwzględnieniem diagnozy 

potrzeb szkoły i nauczycieli. 

Lider WDN X 

2. Dydaktyka/Wychowanie: 

 

Opracowanie materiału pomocniczego dla 

nauczycieli – metody wspierania ucznia w kryzysie 

wywołanym epidemią COVI-19. Co robić a czego 

nie robić w sytuacji kryzysu? 

WDN IX 

4. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2021/2022 w celu wspomagania pracy nauczycieli. 

1. Działania nauczyciela obserwowane na lekcji: 

1) Efektywność realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym. 

2) Wdrażanie innowacyjnych metod i form nauczania. 

3) Indywidualizacja metod pracy (uczniowie z opinią, orzeczenia, uczniowie zdolni, ...). 

4) Kreatywność uczniów na lekcji. 

5) Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 

6) Systematyczność oceniania postępów uczniów. 

7) Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych. 

8) Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

9) Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą. 

10) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów przybyłych z zagranicy, cudzoziemców. 

2. Działania nauczyciela obserwowane na uroczystościach, wycieczkach, akcjach charytatywnych. itp.: 

a) Działania wychowawcze są zgodne z systemem wartości rodziców.  

b) Wszystkie działania rozwijają zainteresowania uczniów. 

c) Zajęcia lub wycieczki pozwalają na budowanie świadomości własnej drogi zawodowej (przede wszystkim w klasach maturalnych). 
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d) Działania  służą  wychowaniu  do  wrażliwości  naprawdę  i  dobro.  Kształtowanie  właściwych  postaw  szlachetności,  zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie i środowisko przyrodnicze. 

3. Działania nauczyciela obserwowane na spotkaniach z rodzicami: 

a) Zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, wychowawca przedstawił zasady i formę spotkań z rodzicami. 

b) Rodzice mają wpływ na harmonogram spotkań (w razie potrzeby mogą poprosić o zmianę formy czy częstotliwości spotkań.) 

c) Rodzice systematycznie są informowani o postępach lub problemach ucznia. 

d) Nauczyciel na bieżąco dostosowuje procedury wspierania rodziców (stacjonarnie lub zdalnie). 
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Harmonogram obserwacji 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela 

Termin  Ocena 

pracy/ocena 

dorobku 

zawodowego 

 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Baran Maria            

2.  Baran Wiesław     MB       

3.  Błaż Monika      BM      

4.  Borowski Adrian BM          VI 2022 

5.  Brudniak Robert         MB   

6.  Czuwara Joanna  MB          

7.  Dryla Elżbieta     MB        

8.  Dudzińska Agata        BM         

9.  Frant Mariusz     MB       

10. G Gąsior Anna  BM         V 2022 

11.  Jamińska Marta       MB     

12.  Kapel Agnieszka         MB   

13.  Kida Tomasz      BM      

14.  Kozioł Renata     MB       

15. K Kruk-Babik Katarzyna    BM        

16.  Kubrak Anna       MB     

17.  Kuczek-Niechaj Beata   BM         

18.  Magura Piotr     BM       

19.  Maksymowicz Anna  MB          

20.  Marko Witold        BM    

21.  Mołda Janusz      MB      

22.  Nieckarz Agnieszka   BM          

23.  Niemiec Agnieszka BM           

24. O Obirek Alicja     BM       

25. O Osuch Bogumiła        MB    

26.  Paryniak Jolanta         MB   

27.  Paryniak Paweł BM           

28.  Różański Marian         MB   

29.  Rychlicka Anna    MB        

30.  Serkis Maria       BM     

31.  Sopel Iwona BM           

32.  Wać Kazimierz    BM         

33.  Zawitkowska Marta  AN          

34.  Zadworna Regina       BM      

35.  Żaczek Wiktor          MB   

 

BM – Maria Baran 

MB – Monika Błaż 

AN – Agnieszka Nieckarz 
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5. Awans zawodowy nauczycieli 

 

Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Termin stażu 
Termin dokonania oceny 

dorobku zawodowego 

Ks. Adrian Borowski mianowany 2019-2022 VI 2022 

Alicja Obirek kontraktowy 2020-2023 VI 2023 

Marta Zawitkowska kontraktowy 2020-2023 VI 2023 

Anna Gąsior  kontraktowy 2018-2022 V 2022 

Katarzyna Kruk-Babik kontraktowy 2021-2024 VI 2024 

Marta Jamińska kontraktowy 2021-2024 VI 2024 

6. Ocena pracy nauczycieli  

Ocena pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 27 sierpnia 2019 r. poz. 1625). 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Termin dokonania oceny 

1  Zgodnie z wnioskami Zgodnie z wnioskami 

Plan nadzoru pedagogicznego obowiązuje od 1 września 2021 r.   

Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej 13 września 2021 r.  

 

          /-/ Maria Baran 

                             dyrektor  

       Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Oleszycach 


