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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

na rok szkolny  2020-2021
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Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola 
w roku szkolnym 2020-2021.

 PODSTAWY PRAWNE:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) 
 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.

U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.)  
 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.) 
 Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego 2019/20
 Kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/21

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2020/21

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 uczniom  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.

WNIOSKI I REKOMENDACJE  DYREKTORA 
ze sprawowanego nadzoru w  roku szkolnym 2019/20:
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WNIOSKI:

ewaluacja

1. W zbyt małym stopniu dokonywane są analizy wyników obserwacji i formułowane 
wnioski do indywidualizacji.

2. W zbyt małym stopniu stosowana jest indywidualizacja oddziaływań oparta na 
wnioskach z obserwacji pedagogicznych.

3. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna przez specjalistów nie zabezpiecza 
wszystkich potrzeb dzieci w tym zakresie.

4. Przedszkole realizuje statutowe zadania wobec rodziców na wysokim poziomie.

5. Rodzice w małym stopniu uczestniczą w formach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej..

6. Przedszkole planowo prowadzi edukację do wartości oraz kształtuje postawy 
patriotyczne i prospołeczne, uzyskując dobre efekty w tym zakresie.

kontrola

7. Nauczyciele poprawnie realizują dopuszczony w przedszkolu  program wychowania 
przedszkolnego jednak z pewnymi ograniczeniami w czasie pracy zdalnej. 

8. Nauczyciele włączali rodziców do kształtowania kompetencji dzieci zgodnie z 
ustaleniami zawartymi na czas pracy zdalnej.

9. Dzienniki zajęć przedszkola są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
ustaleniami zawartymi na czas pracy zdalnej.

10. Dzienniki zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych są prowadzone poprawnie, także 
czas  pracy zdalnej został udokumentowany.

11. Wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola są dokumentowane w rejestrze wyjść w 
sposób zgodny z prawem.

12. Doradztwo zawodowe było realizowane do czasu wprowadzenia pracy zdalnej.
13. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne w miarę obecności dzieci w 

przedszkolu oraz realizują pracę indywidualną.
14. Nauczyciele zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w ogrodzie.
15. W przedszkolu poprawnie są stosowane procedury bezpieczeństwa w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem covid-19.
wspomaganie

16. W przedszkolu systematycznie monitoruje się procesy wspomagania rozwoju i edukacji. 
Wnioski nie zawsze wynikają z przeprowadzonej analizy, nie zawsze są konkretnie 
sformułowane. Podobnie informacja z realizacji wniosków z poprzedniego półrocza nie 
zawsze wskazuje wykonane działania.
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17. Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
18. Nauczyciele dokonali ewaluacji pracy własnej i ustali cele indywidualnego rozwoju 

zawodowego. Nadal obserwuje się trudności w formułowaniu tych celów.
19. Awans zawodowy mimo epidemii przebiegał terminowo, a nie wykonane zadania 

wynikają z ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkola.
20. W przedszkolu realizowane były szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z wykorzystaniem 

technologii kształcenia na odległość.
21. Przedszkole wzbogaca bazę dydaktyczną o pomoce i literaturę dla nauczycieli.

monitorowanie

22. Przedszkole w niewystarczającym stopniu wspiera poczucie wartości, indywidualność i 
oryginalność dzieci. Uczy poprawnych relacji społecznych i uczestnictwa w grupie.

23. Przedszkole tworzy warunki do bezpiecznego poznawania przyrody, wprowadza  zasady 
postępowania wobec środowiska naturalnego,

24. Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem na rzecz rozwoju dziecka.
25. Przedszkole wspiera rozwój mowy dziecka, ale brak udokumentowanych działań na 

rzecz  poprawności gramatycznej.
26. Przedszkole poprawnie i systematycznie wspiera rozwój kompetencji matematycznych i 

naukowo-technicznych.
REKOMENDACJE:

1. Zorganizować dalszą praca nad planowaniem zabaw zorganizowanych z uwzględnieniem
możliwości dzieci,   zwiększyć  ilość zabaw z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 
przy szerokim udziale dzieci,    w szerszym stopniu stosować  metod wzmacniające 
aktywność dzieci dla wykorzystania ich potencjału twórczego i doskonalenia 
samodzielność.

2. Dążyć do doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w takim 
stopniu, aby każdy nauczyciel mógł samodzielnie realizować podstawę programową  w 
zakresie nauczania języka obcego.

3. Dokładniej dokumentować współpracę z rodzicami.

4. Zwiększyć częstotliwość kontaktów z rodzicami z uwzględnieniem rozmów na temat 
uzdolnień  i zainteresowań dzieci, wprowadzenie rodzica jako czynnego obserwatora na 
zajęciach dodatkowych.

5.  Udoskonalić sposób formułowania wniosków do pracy z grupą – powinny być konkretne
i wynikające z przeprowadzonej analizy.

6. Przekazywać dyrektorowi informacje na temat ustalonych wniosków do indywidualizacji 
oddziaływań oraz sposobu wspierania dzieci w toku bieżącej pracy – co roku po 
obserwacjach wstępnych.
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SKŁAD ZESPOŁU DS. EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

Wszyscy nauczyciele
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EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Przedmiot ewaluacji: Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Termin:  III-V.2021

Zakres badania (pytania ewaluacyjne): 

 Jakie  wartości poznają dzieci w przedszkolu?
 Ustalenie w jaki sposób dzieci poznają wartości?
 Jakie inne działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 

podejmuje przedszkole?
 W jaki sposób wartości oraz działania wychowawcze i profilaktyczne są wykorzystywane podczas budowania kodeksów  przedszkolaka?
 Czy dzieci znają normy i czy je przestrzegają?
 W jaki sposób nauczyciele kształtują postawę szacunku dla innych oraz  odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania 

podejmowane w grupie?
  Czy działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, czy ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeby, dokonuje się ich 

modyfikacji. 
 W jaki sposób przedszkole współpracuje z rodzicami w procesie wychowawczym?
 Jakie są kompetencje dzieci kończących przedszkole w zakresie wychowania do wartości?

Harmonogram ewaluacji: 

1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: marzec 2021 r.
2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: marzec 2021 r.
3. Gromadzenie i analiza informacji na temat wartości działań w badanym zakresie:

 Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji -  15 maj 2021 r.

 Obserwacje prowadzone przez dyrektora –  wg planu obserwacji
 Podsumowanie działań  - ustalenie wyników i proponowanych wniosków przez zespół ds. ewaluacji: do 20  maja 2021 r.
 Przekazanie dyrektorowi  podsumowania ewaluacji, w tym propozycji wniosków przez zespół ds. ewaluacji: do 31 maja  2021 r.

4. Podsumowanie wyników ewaluacji przez dyrektora, w tym przeprowadzonych obserwacji oraz informacji przekazanych przez zespół, 
ustalenie ostatecznych wyników i wniosków przez dyrektora – 20 czerwiec 2021r.

5. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach  z nadzoru pedagogicznego, w tym z przeprowadzonej ewaluacji
– do 31 sierpnia 2021 r.
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GROMADZENIE I ANALIZA INFORMACJI NA TEMAT WARTOŚCI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

Zadanie narzędzia Zakres realizacji Termin wykonania
Odpowiedzialny za

wykonanie

Analiza planów pracy i dzienników – edukacja do wartości i inne
działania wychowawcze

 Zakres realizowanych treści
 Metody i formy realizacji

Arkusz do analizy
dokumentów

Plany pracy i
dzienniki

maj RZ, NO

Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat metod i form 
wychowania do wartości i pracy wychowawczej

Ankieta dla
nauczycieli

Wszyscy
nauczyciele

maj
RZ, NO

Analiza  kompetencji dzieci  kończących przedszkole w zakresie 
edukacji do wartości

Arkusz do analizy
osiągnięć dzieci

Dzieci  6 l maj
RZ, NO

PLAN OBSERWACJI

cele obserwacji
rodzaj obserwacji narzędzia termin kogo dotyczą

Treść i znajomość przez dz. kodeksów grupowych  - związek
norm z poznawanymi wartościami oraz działaniami

wychowawczymi

Obserwacja bieżąca
oraz wywiad z

dziećmi

Arkusz
obserwacji

bieżącej
kwiecień wszystkie grupy

Metody i sposób realizacji zajęć na rzecz poznawania i
przyjmowania wartości przez dzieci

Obserwacja zajęć
dydaktycznych

Arkusz
obserwacji

styczeń M.Swora

S.Chrobot
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Przedmiot ewaluacji: 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  
edukacyjnych i uzyskiwane efekty.

Termin:  III-V.2021

Zakres badania (pytania ewaluacyjne): 

 W jaki sposób nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci?
 Czy nauczyciele dokonują analiz zgromadzonych informacji, czy określają indywidualne wnioski dotyczące potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych poszczególnych dzieci?
 W jaki sposób nauczyciele udzielają pomocy psychologoczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy?
 Jakie formy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane przez specjalistów organizuje przedszkole, jaka część dzieci jest nimi objęta 

w stosunku do potrzeb?
 W jaki sposób w przedszkolu wspierane są dzieci zdolne i z różnymi zainteresowaniami?
 Jakie są efekty udzielania dzieciom wsparcia odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych?

Harmonogram ewaluacji: 

1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: marzec 2021
2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: marzec 2021
3. Gromadzenie i analiza informacji na temat wartości działań w badanym zakresie:

 Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji -  15 maj 2021

 Obserwacje prowadzone przez dyrektora - wg planu obserwacji
 Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji i osiągnięć dzieci - ustalenie wyników i proponowanych wniosków przez zespół ds. 

ewaluacji: do 20  maja 2021
 Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, arkuszy z analiz dokumentacji  i osiągnięć dzieci, a także propozycji 

wniosków: do 31 maja  2021
6. Podsumowanie wyników ewaluacji przez dyrektora, w tym przeprowadzonych obserwacji, informacji przekazanych przez zespół, 

ustalenie ostatecznych wyników i wniosków przez dyrektora – 20 czerwiec 2021
7. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2021

GROMADZENIE I ANALIZA INFORMACJI NA TEMAT WARTOŚCI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA
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Zadanie narzędzia Zakres realizacji Termin wykonania
Odpowiedzialny za

wykonanie

Analiza dokumentacji obserwacji pedagogicznych oraz 
dzienników

 Zakres obserwacji
 Wnioski do indywidualizacji oddziaływań
 Pomoc pp w toku bieżącej pracy
 Rozwijanie zdolności i zainteresowań
 Dokumentowanie ppp w toku bieżącej pracy

Arkusz do analizy
dokumentów 1

Dokumentacja
obserwacji,

dzienniki zajęć
przedszkola

kwiecień dyrektor

Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:
 rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 ustalania wniosków udzielania pomocy pp w toku 

bieżącej pracy
 wspierania zdolności i zainteresowań
 potrzeb w zakresie form pomocy pp realizowanych 

przez specjalistów
 uzyskiwanych efektów indywidualizacji oddziaływań

Ankieta dla
nauczycieli

Wszyscy
nauczyciele

kwiecień
K.Ratajczyk
S.Chrobot

Ewaluacja rozwoju dziecka – przyrost kompetencji dzieci w 
ciągu roku

Arkusz ewaluacji
rozwoju dziecka

Wszystkie dz. 15 maj
wychowawcy

Analiza dokumentacji pomocy pp w przedszkolu:
 ilość dzieci objętych zajęciami specjalistycznymi i 

rewalidacyjnymi
 ilość dzieci, którym udzielana jest pomoc pp w toku 

bieżącej pracy przez nauczycieli

Arkusz do analizy
dokumentów 2

Plan pomocy pp
dyrektora
Wykazy

grupowe dzieci
objętych pomocą

pp w toku
bieżącej pracy

przez N
Dzienniki zajęć
rewalidacyjnych

i

15 maj J. Blecha
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specjalistycznych

PLAN OBSERWACJI

cele obserwacji
rodzaj obserwacji narzędzia termin kogo dotyczą

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Obserwacja zajęć
Arkusz

obserwacji
listopad N.Olejnik

R.Ziembińska

Przedmiot ewaluacji:  Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, w tym poszukiwanie nowatorskich rozwiązań na rzecz rozwoju dziecka.

Termin:  III-V.2021

Zakres badania (pytania ewaluacyjne): 

 Czy nauczyciele planują pracę i jak monitorowana jest realizacja programów? 
 Jakie metody i formy stosuję nauczyciele systematycznie?
 W jaki sposób nauczyciele  zachęcają do aktywności dzieci, w tym stosowane metody i techniki aktywizujące?
 Czy są realizowane dodatkowe programy lub innowacje?
 Czy są systematycznie stosowane nowatorskie metody, jakie?
 Czy i w jakich formach w przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i rodzicom?
 W jaki sposób stosowana jest w przedszkolu indywidualizacja oddziaływań?
 Czy jest doskonalona baza przedszkola, jego wyposażenie?
 Jakie  wyniki uzyskują dzieci w zakresie gotowości do nauki w szkole?
 Czy dokonywana jest ewaluacja pracy nauczyciela i jak wykorzystywane są jej wyniki?
 W jaki sposób i w jakim zakresie są doskonalone kompetencje kadry pedagogicznej? 
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Harmonogram ewaluacji: 

1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: marzec 2021
2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: marzec 2021
3. Gromadzenie i analiza informacji na temat wartości działań w badanym zakresie:

 Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji -  15 maj 2021

 Obserwacje prowadzone przez dyrektora - wg planu obserwacji
 Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji i osiągnięć dzieci - ustalenie wyników i proponowanych wniosków przez zespół ds. 

ewaluacji: do 20  maja 2021
 Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, arkuszy z analiz dokumentacji  i osiągnięć dzieci, a także propozycji 

wniosków: do 31 maja  2021
8. Podsumowanie wyników ewaluacji przez dyrektora, w tym przeprowadzonych obserwacji, informacji przekazanych przez zespół, 

ustalenie ostatecznych wyników i wniosków przez dyrektora – 20 czerwiec 2021
9. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2021

GROMADZENIE I ANALIZA INFORMACJI NA TEMAT WARTOŚCI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

Zadanie narzędzia Zakres realizacji Termin wykonania
Odpowiedzialny za

wykonanie

Analiza dokumentacji nauczycieli
 Realizowane programy, planowanie  w oparciu o 

program
 Metody i formy pracy
 Nowatorskie metody i aktywizowanie dz.
 Innowacje pedagogiczne
 Pomoc pp w toku bieżącej pracy

Arkusz do analizy
dokumentów 1

Plany pracy,
dzienniki

kwiecień dyrektor

Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:
 Planowania pracy, realizowanych programów
 Metod i form pracy
 Stosowania nowatorskich metod, w tym technik 

aktywizujących
 Wdrażania innowacji pedagogicznych
 Pomocy pp w formach i w toku bieżącej pracy, 

indywidualizacji

Ankieta dla
nauczycieli

Wszyscy
nauczyciele

kwiecień M. Swora
B.Misiarz
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 Pomocy dydaktycznych i bazy przedszkola
 Ewaluacji pracy własnej
 Doskonalenia zawodowego
 Współpracy z rodzicami i innymi podmiotami

Analiza  kompetencji dzieci  kończących przedszkole
Arkusz zbiorczy

gotowości szkolnej
dz.

Dzieci  6 l 15 maj N.Olejnik
 R.Ziembińska

Analiza dokumentacji pomocy pp w przedszkolu:
 ilość dzieci objętych zajęciami specjalistycznymi i 

rewalidacyjnymi
 ilość dzieci, którym udzielana jest pomoc pp w toku 

bieżącej pracy przez nauczycieli
 formy pomocy pp dla rodziców
 zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności

Arkusz do analizy
dokumentów 2

Plan pomocy pp
dyrektora

Dzienniki zajęć
rewalidacyjnych

i
specjalistycznych

15 maj
S.Chrobot

K.Ratajczyk

PLAN OBSERWACJI

cele obserwacji
rodzaj obserwacji narzędzia termin kogo dotyczą

Stosowanie nowatorskich rozwiązań przez nauczycieli oraz 
indywidualizacji oddziaływań w celu wspierania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych dzieci

Obserwacja zajęć
Arkusz

obserwacji
           marzec

 B.Misiarz
K.Ratajczyk

KONTROLA  PRZESTRZEGANIA  PRZEPISÓW  PRAWA

Zakres kontroli Szczegółowa tematyka Przepis prawa Sposób realizacji Kogo dotyczy Termin
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Kształtowanie
kompetencji

określonych w
podstawie

programowej

Realizacja dopuszczonych do
użytku programów wychowania
przedszkolnego – planowanie z

wykorzystaniem wszystkich działów
programu, celowość działań

Ustawa z 14.12.2016 r.
Prawo Oświatowe
art.13 ust.1 pkt. 1

art13 ust.6 pkt.
1(niepubliczne)

Analiza planów pracy i
dzienników

Wszystkie
grupy raz w miesiącu

Zgodność
prowadzenia
dokumentacji
przedszkola z

przepisami prawa
przez nauczycieli i

specjalistów

Zgodność prowadzenia dzienników
zajęć przedszkola z przepisami

prawa

Rozporządzenie  z
25.08.2017r. w sprawie
sposobu prowadzenia

dokumentacji (…) ze zm.

Analiza sposobu
prowadzenia dzienników

zajęć przedszkola

Wszystkie
grupy Październik

Terminowość prowadzenia
dzienników zajęć przedszkola i

zgodność z ustaleniami

Rozporządzenie  z
25.08.2017r. w sprawie
sposobu prowadzenia

dokumentacji (…) ze zm.

Analiza sposobu
prowadzenia dzienników

zajęć przedszkola

Wszystkie
grupy

Listopad
Styczeń
Marzec

Maj

Dokumentowanie zajęć pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie  z
25.08.2017 r.  w sprawie

sposobu prowadzenia
dokumentacji (…)

Analiza dzienników
zajęć specjalistycznych i

rewalidacyjnych
Wszystkie

zajęcia
Raz na 2
miesiące

Dokumentowanie zajęć
dodatkowych

Rozporządzenie  z
25.08.2017 r.  w sprawie

sposobu prowadzenia
dokumentacji (…)

Analiza dzienników
zajęć dodatkowych

Wszystkie
zajęcia

Raz na 2
miesiące

Planowanie i
dokumentowanie pracy

zdalnej – w miarę
potrzeb

Realizacja dopuszczonych do
użytku programów wychowania

przedszkolnego

Rozporządzenie MEN z
20.03.2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego

ograniczenia
funkcjonowania jednostek

Analiza planów pracy
zdalnej

Wszystkie
grupy

raz w miesiącu –
okres pracy

zdalnej

Analiza informacji
przesyłanych rodzicom

przez nauczycieli

Wszystkie
grupy

raz w miesiącu –
okres pracy

zdalnej
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systemu oświaty w związku
z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 ze

zm.

Realizacja pomocy pp w sposób
zdalny

Analiza informacji
przesyłanych rodzicom

przez specjalistów

Wszyscy
specjaliści

raz w miesiącu –
okres pracy

zdalnej

Analiza ustalonego sposobu
dokumentowania tymczasowego

pracy zdalnej

Wszystkie grupy i
wszyscy specjaliści

Wszystkie
grupy

Raz w miesiącu
w okresie pracy

zdalnej
Uzupełnienie dziennika zajęć
przedszkola po okresie pracy

zdalnej

Wszystkie grupy i
wszyscy specjaliści

Wszystkie
grupy

W miesiącu po
okresie pracy

zdalnej

Prowadzenie innej
dokumentacji

Dokumentowanie wycieczek

Rozporządzenie MENiS z
31.12.2002 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i

niepublicznych szkołach i
placówkach

Analiza dokumentów –
dokumentacja wycieczek

wszystkie
grupy

styczeń

maj

Dokumentowanie wyjść

Rozporządzenie MENiS z
31.12.2002 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i

niepublicznych szkołach i
placówkach

Analiza dokumentów –
rejestr wyjść

wszystkie
grupy

Raz na 2
miesiące

Udzielanie dzieciom
pomocy

psychologiczno-
pedagogicznej przez

nauczycieli grup

Terminowe prowadzenie obserwacji
pedagogicznych, ustalanie

wniosków do indywidualizacji

Rozporządzenie MEN z
dnia 9.08.2017 r. w

sprawie zasad i
organizacji udzielania

pomocy psychologiczno-
pedagogicznej(…)

Analiza  dokumentacji
obserwacji

wszystkie
grupy

listopad,
czerwiec

Praca indywidualna z dzieckiem –
realizacja indywidualnych

wniosków

Analiza zapisów w
dzienniku zajęć

przedszkola  i wniosków
z teczkach obserwacji

wszystkie
grupy

styczeń

maj

Doradztwo zawodowe Wprowadzone: Rozporządzenie MEN z 12 Analiza dzienników wszystkie styczeń
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 zawody
 instytucje
 cykle produkcyjne

lutego 2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego

grupy
czerwiec

Wdrażanie innych
wniosków
 z nadzoru

pedagogicznego

Plany pracy – formułowanie celów
w sposób operacyjny

Wnioski z nadzoru
pedagogicznego –

2019/20

Analiza planów pracy

wszystkie
grupy

Listopad

Styczeń

Realizacja zajęć dydaktycznych z
matematyki w kolejności z

programu, min. 1 x w tygodniu
Analiza dzienników

wszystkie
grupy

Grudzień

Marzec

Sala - rekwizyty i środki sprzyjające
rozwojowi kreatywności

Obserwacja bieżąca
wszystkie

grupy
Październik

Kodeksy grupowe – normy , w tym
w stosunku do środowiska

naturalnego
Obserwacja bieżąca Grupy I-V listopad

Bezpieczeństwo

Kontrola zapewniania
bezpieczeństwa podczas pobytu

w sali i w ogrodzie
statut Obserwacja bieżąca

wszyscy
nauczyciele

raz w miesiącu

Kontrola przestrzegania procedur w
zakresie bezpieczeństwa

epidemicznego
Zarządzenie dyrektora Obserwacja bieżąca

wszystkie
grupy

na bieżąco

WSPOMAGANIE
I. DIAGNOZA PRACY PRZEDSZKOLA

Tematyka FORMA REALIZACJI Termin Kogo dotyczy

Monitorowanie procesów wspomagania
rozwoju i edukacji

Prezentacja wyników i wniosków  ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego

po I  i II półroczu dyrektor

Analiza działań prowadzonych przez nauczycieli w grupach
– arkusze do analizy procesów – wnioski do pracy z grupą

po I  i II półroczu
wychowawcy

grup
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Efekty wdrażania podstawy programowej
wp

Analiza zbiorczych wyników gotowości szkolnej dz. po II półroczu
nauczyciele grup

dzieci 6l

II. PLANOWANIE  DZIAŁAŃ  ROZWOJOWYCH, W  TYM  MOTYWOWANIE  DO  DOSKONALENIA  I  ROZWOJU  

ZAWODOWEGO

Tematyka FORMA REALIZACJI Termin Kogo dotyczy

Ewaluacja pracy nauczyciela
Analiza pracy własnej, formułowanie
wniosków do rozwoju zawodowego -

arkusz
po II półroczu

wszyscy
nauczyciele

Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz
indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć

Zajęcia pokazowe dla innych
nauczycieli - prowadzenie i omawianie

zajęć
listopad

R.Ziembińska
N.Olejnik

Innowacyjne metody pracy w przedszkolu:
 Odimienna metoda I.Majchrzak
 Metoda pracy D.Waloszek

Monitorowanie stażów zawodowych- rytmiczność i sposób
realizacji zadań

Zatwierdzenie planów rozwoju
zawodowego

30.09
Beata Misiarz

Sprawozdania ze stażu:
 półroczne
 końcowe

30.01 i 15.06
7 dni od

zakończenia
stażu

Beata Misiarz

Obserwacja zajęć
PLAN OBSERWACJI

marzec
Beata Misiarz

III.  PROWADZENIE  DZIAŁAŃ  ROZWOJOWYCH, W TYM  WARSZTATY  I  SZKOLENIA 
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tematyka forma realizacji
termin

kogo dotyczy

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Szkolenie online
wrzesień rada

pedagogiczna
Zabawy wychowujące do wartości warsztaty

październik rada
pedagogiczna

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
Szkolenie online październik rada

pedagogiczna

MONITOROWANIE

Zakres monitorowania Szczegółowa tematyka Przepis prawa Sposób realizacji Kogo dotyczy Termin

Kształtowanie
kompetencji

kluczowych u dzieci

Rozwijanie umiejętności
wynikających z podstawy

programowej wp

Kierunki polityki oświatowej
państwa określone przez

MEN na rok 2020/21

Arkusz do monitorowania
kompetencji kluczowych 5,6 l

listopad 2020
kwiecień
2021 r.
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Wykorzystywanie
technologii

informacyjno-
komunikacyjnych oraz

realizacja zapisów
podstawy programowej
w zakresie rozwijania

kompetencji cyfrowych
w przedszkolach

Wykorzystywanie technologii
informacyjno-

komunikacyjnych przez
nauczycieli w codziennej

pracy oraz w miarę potrzeb
podczas pracy zdalnej

Kierunki polityki oświatowej
państwa określone przez

MEN na rok 2020/21

Arkusz do monitorowania –
technologie informacyjne -

nauczyciele

Wszystkie
grupy

Czerwiec
2021

Realizacja zapisów podstawy
programowej w zakresie
rozwijania kompetencji

cyfrowych u dzieci poprzez
zabawy i ćwiczenia z

wykorzystaniem tablicy
multimedialnej oraz ćwiczenia

przygotowujące takie jak
myślenie symboliczne, zabawy w

kodowanie, itp.

Arkusz do monitorowania –
technologie informacyjne -

dzieci
Grupy I-V

Czerwiec
2021

Krotoszyn, 14 wrzesień    2020r.                                                                                                    
      ………………………………….

(Podpis dyrektora)
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