
         Załącznik nr 1  

         

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 

w Szkole Podstawowej w Strzygach 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 

1082.).  

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59.)  

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327 oraz 2021 poz. 4, 1237)  

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 )  

 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198) 

 

6. Ustawa  z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 , poz. 92215  

oraz z 2021 poz. 4) 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).  

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 561 ze zm.). · Rozporządzenie Ministra Edukacji i 

Nauki z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824). 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 28 maja 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 982). 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-28-maja-2021-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2021-r.-poz.-982-19709.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-28-maja-2021-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2021-r.-poz.-982-19709.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-28-maja-2021-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2021-r.-poz.-982-19709.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-28-maja-2021-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2021-r.-poz.-982-19709.html


10. ·Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2020/2021 (ze zmianą z 10.12.2020 r.). 

 

 

Organizacja pracy szkoły 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole zajęcia odbywały się w : 

 8 klasach ogólnodostępnych, 

 oddziale przedszkolnym 

 punkcie przedszkolnym 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało: 

 90 uczniów w klasach ogólnodostępnych  

 23 dzieci w oddziale przedszkolnym ( 18-szescioletnich i 5- pięciolatków) 

 25 dzieci w punkcie przedszkolnym 

 

W szkole pracowało:  

 Dyrektor szkoły 

 11  nauczycieli pełnozatrudnionych,  

 11 nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin.  

Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.  

Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem posiadanych stopni 

awansu zawodowego przedstawiał się w sposób następujący:  

 Stażyści- 2 

 Kontraktowi - 2 

 Mianowani - 8 

 Dyplomowani - 11 

 

Wyniki nauczania 

Wyniki klasyfikacji rocznej 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało:  

 8 uczniów do klasy I 

 14 uczniów do klasy II 

 16 uczniów do klasy III  

 6 uczniów do klasy IV 

 9  uczniów do klasy V 



 12 uczniów do klasy VI 

 13 uczniów do klasy VII 

 12 uczniów do klasy VIII 

 

Z czego: 

 0 - uczniów jest nieklasyfikowanych, 

 0 -  uczniów otrzymało 3 oceny niedostateczne i więcej, 

 0 - uczniów otrzymało 2 oceny niedostateczne, 

 0 -  uczniów otrzymało 1 ocenę niedostateczną. 

 

Oceny zachowania uczniów 

 

ocena zachowania klasa 

IV 

klasa 

V 

klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

razem 

wzorowe 6 8 10 8 5 37 

bardzo dobre 0 1 1 5 2 9 

dobre 0 0 1 0 3 4 

poprawne 0 0 0 0 2 2 

nieodpowiednie 0 0 0 0 0 0 

naganne 0 0 0 0 0 0 

razem 6 9 12 13 12 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frekwencja uczniów 
klasa PP 0 I II III IV V VI VII VIII SZKOŁA 

średnia 

frekwencja 

roczna 

 

88,7 

% 

 

79,8

% 

 

89,6

% 

 

94,7

% 

 

92,0

% 

 

96,8

% 

 

97,

0% 

 

96,5

% 

 

95,6

% 

 

91,2 

% 

 

94,1,% kl. I-VIII 

92,1% kl. 0-VIII 

 

 

Przebieg nadzoru  

W roku szkolnym 2020/2021 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach 

sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem 

nadzoru pedagogicznego. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady 

pedagogicznej w dniu 15.09.2020 r., radę rodziców zapoznano – 15.09.2020r.   

Nadzór  pedagogiczny był sprawowany w następującej formie: 

1) ewaluacja wewnętrzna 

2) kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły. 

3) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. 

4) monitorowanie wybranych obszarów pracy szkoły 

5) Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 

innych wynikających z działalności statutowej szkoły. 

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany planowo i 

systematycznie. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru 

wewnętrznego są sprawne i skuteczne. Wnioski wynikające z 

przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku były 

realizowane od początku bieżącego roku szkolnego. W planie nadzoru 

pedagogicznego. uwzględniono wnioski z poprzedniego roku szkolnego, 

dotyczących organizacji ewaluacji, kontroli, wspomagania i obserwacji.  Plan 

ten uwzględnia również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 



 

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAŃ 

I. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 15 września 2020 r. dyrektor szkoły 

przedstawił harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole w 

bieżącym roku szkolnym. Zarządzeniem Nr 19 /2020 z dnia 31.08.2020 r. 

powołał zespół do przeprowadzenia badań.  

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 

przedmiotem ewaluacji były: 

 Działania szkoły związane z zapewnieniem wysokiej jakości wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 

 

 Działania nauczycieli związane z indywidualizacją procesu nauczania. 

 

Zespół ewaluacyjny został zobowiązany do przeprowadzenia w roku szkolnym 

2020/2021 dwóch ewaluacji: 

Pierwsza ewaluacja, które przedmiotem były: „Działania nauczycieli związane z 

indywidualizacją procesu nauczania została przeprowadzona w październiku 

2020 r. przez I zespól ewaluacyjny. Na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu 

19 listopada 2020 r. został przedstawiony raport z przeprowadzonej ewaluacji. 

 

WNIOSKI: 

 

 W wyniku zastosowanych metod badawczych, określone zostały mocne i słabe 

strony organizacji procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych w zakresie 

indywidualizacji. 

1. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Na większości zajęć nauczyciele 

stosują różne sposoby 

indywidualizacji. 

Nie wszyscy nauczyciele angażują się 

w proces indywidualizacji. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w 

szkole wspierają proces 

indywidualizacji. 

Informowanie rodziców o możliwości 

i sposobach wyrównania braków 

wiedzy i umiejętności z przedmiotu. 

Uczniowie chętnie korzystają z 

bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych przez szkołę 

Uczniowie z klasy I i klas IV-VII nie 

maja zdw. 

 

Uczniowie uczestniczą w wielu 

uroczystościach i imprezach szkolnych 

Na początku roku szkolnego 

przeprowadzić ankietę wśród uczniów 



i pozaszkolnych o ich zainteresowaniach, a uzyskane 

wyniki przedstawić na spotkaniu z 

rodzicami. 

W opinii rodziców zajęcia 

pozalekcyjne oferowane przez szkołę  

są interesujące(ok 70% badanych) 

 

 

2.  

wnioski rekomendacje działania 

1. W wymaganiach 

państwa zakłada się, że 

indywidualizacja jest 

zjawiskiem 

powszechnym a 

działania uwzględniające 

indywidualizację procesu 

edukacji prowadzone są 

w odniesieniu  każdego 

ucznia – tymczasem 

tylko niewielka grupa 

nauczycieli 

indywidualizuje proces 

nauczania. 

 

2.Najczęściej 

pojawiające się sposoby 

indywidualizacji to 

dostosowanie  wymagań 

dla uczniów 

posiadających opinie  i 

orzeczenia, w tym 

uwzględnienie  

specyficznych trudności 

uczniów wynikających z 

dysleksji, dysgrafii 

3. Brakuje takich 

sposobów jak 

zróżnicowane metody, 

formy pracy, środki 

dydaktyczne, 

uwzgledniające 

zróżnicowane style 

uczenia się uczniów. 

1.Występowanie różnic 

indywidualnych miedzy 

uczniami w wieku 

szkolnym jest 

zjawiskiem 

pedagogicznie 

normalnym. Dlatego też 

od przedszkola i szkoły 

wymaga się, aby każdy 

wychowanek w procesie 

nauczania był 

traktowany 

indywidualnie z 

uwzględnieniem jego 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz 

możliwości 

psychofizycznych. 

 

2. Indywidualizacja jest 

pojęciem szerszym niż 

dostosowanie wymagań 

dla uczniów 

potrzebujących  pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, dlatego w 

procesie nauczania 

należy uwzględnić także 

potrzeby edukacyjne 

uczniów zdolnych oraz 

uczniów z różnymi 

sposobami uczenia się. 

1.Zorganizować 

warsztaty dla rady 

pedagogicznej 

prezentujące różne 

sposoby indywidualizacji 

na zajęciach lekcyjnych, 

w tym uwzględniające 

zróżnicowane style 

uczenia się uczniów 

(wzrokowcy, słuchowcy, 

kinestetycy) oraz pracę z 

uczniem zdolnym 

 

2. Każdy zespół 

międzyprzedmiotowy 

prowadzi zajęcia otwarte 

prezentujące różne 

sposoby 

indywidualizacji(liderzy 

zespołów). 

 

3. Zorganizować tydzień 

z planem daltońskim dla 

takich przedmiotów jak 

język polski, 

matematyka i biologia 

(liderzy zespołów) 



 

Druga ewaluacja, której przedmiotem były „Działania szkoły związane z 

indywidualizacja procesu nauczaniazostała przeprowadzona w II półroczu przez 

drugi zespół ewaluacyjny. Na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 maja 

2021 r. został przedstawiony raport z przeprowadzonej ewaluacji. 

Z analizy ankiety skierowanej do uczniów wynika: 

1. Uczniowie w 100 m% potwierdzają , że maja możliwość uczestnictwa w 

różnego rodzaju zajęciach i większość z tego korzysta. Najchętniej 

uczestniczą w zajęciach informatycznych, ale zajęcia prowadzone są z 

przedmiotów wiodących matematyki, języka polskiego, języka 

angielskiego. Wielu uczniów bierze udział w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych i wyrównawczych. Mają możliwość również rozwijać 

się artystycznie i sportowo. 

2. Większość uczniów uważa, że udział w dodatkowych zajęciach ma 

wpływ na ich lepsze wyniki w nauce i rozwój. Jednak sa uczniowie, 

którzy uważają , ze nie maja one wpływu na ich rozwój. Wynika to raczej 

z braku świadomości o potrzebie nauki. 

3. Ponad polowa uczniów samodzielnie podjęła decyzję o udziale  w 

dodatkowych zajęciach. Duża grupa skierowana została przez rodziców, 

którzy widzą taka potrzebę. 

4. Zdecydowana większość uczniów jest zadowolona z zajęć, które 

podnoszą ich poziom nauki lub dają możliwość nadrobienia materiału, a 

także rozwijać zainteresowania, 

Z analizy ankiety skierowanej do nauczycieli wynika: 

1. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych. Należą 

do nich zajęcia wyrównujące zaobserwowane deficyty, ale także 

rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów. 

2. Wszyscy  nauczyciele dokonują diagnozy indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych oraz czynników 

środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w placówce. 

3. Zdecydowana większość kadry nauczycielskiej korzysta z analizy 

dokumentacji  ucznia – 90%, z rozmów z rodzicami, z nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów oraz własnych obserwacji. 

Nauczyciele mniej uwagi poświęcają wnioskom płynącym z analizy 

wyników sprawdzianów oraz wytworów pracy twórczej. 

4. Zdecydowana większość ankietowanych realizuje zalecenia PPP oraz 

przy wyborze programu nauczania kieruje się przydatnością treści 

programowych w realizacji zaleceń PPP. 

5. Przy wyborze rodzaju prowadzonych zajęć nauczyciele kierują się 

zaleceniami PPP, potrzebami uczniów, zainteresowania i uzdolnienia. 

6. Ankietowani nauczyciele dokonują oceny efektywności prowadzonych 

przez siebie zajęć. 

 



Podsumowanie i wnioski: 

 

Spośród ankietowanych większość (90)% stwierdziła, że ich dzieci objęte są 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wszyscy rodzice zadeklarowali, iż 

wiedzą jakie formy pomocy są organizowane w szkole dla uczniów z 

trudnościami w nauce. Spośród form pomocy, z których najczęściej korzystają 

uczniowie, ich rodzice wskazali zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, oraz rozwijające 

kompetencje społeczno-emocjonalne. Rodzice nie zawsze prawidłowo podają 

nazwę zajęć oraz mylą te organizowane w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z innymi. Jako działania zmierzające w kierunku poprawy jakości 

udzielanej pomocy p-p ankietowani najczęściej wymieniali indywidualne 

rozmowy z wychowawcą konsultacje z nauczycielami przedmiotowcami, 

pedagogizację na zebraniach klasowych. Żadna ankietowana osoba nie podała 

formy konsultacji z nauczycielami terapeutami oraz warsztatów. Zdecydowana 

większość rodziców stwierdziła, że w szkole są rozpatrywane i zaspokajane 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ich dzieci(formy pomocy w 

szkole, są wystarczające oraz mają wpływ na rozwój indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych oraz wyniki w nauce). 

Zdaniem rodziców  nauczyciele w dużej większości respektują wskazania 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Odmienne zdanie na ten temat ma 15 % 

badanych 

Dzieci w większości(85%) chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , 5% rodziców nie kontroluje 

ich obecności na w/w zajęciach. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie zawsze jest skuteczna, dotyczy to 

szczególnie pomocy udzielanej w czasie zajęć prowadzonych online. 

Uczniowie, którzy mieli trudności w nauce na zajęciach stacjonarnych  w 

uczeniu się, mają jeszcze większe trudności na zajęciach online. Uczniowie o 

słabych wynikach osiągają znacznie gorsze wyniki w nauczaniu zdalnym w 

porównaniu z nauczaniem stacjonarnym. 

II. KONTROLA WEWNĘTRZNA 

Podstawowym celem kontroli w tym roku szkolnym była ocena zgodności 

realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych i wychowawczych i 

opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły.  

 

 



Tematyka kontroli 

1. ..Poprawność planowania pracy wychowawców, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na formy działań wychowawczych – uwzględnienie innych niż tradycyjne 

formy działań zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.  

2. Ocena zgodności z prawem konstruowania Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły  

3 Ocena kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków 

korzystania z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki i opieki oraz przygotowania obiektów szkoły 

do nowego roku szkolnego 30.08.2020 r.   

4. Badanie efektów kształcenia – sprawdzian dyrektorski, dotyczący realizacji 

wniosków po diagnozach edukacyjnych – kl. I –VIII. 

5. Ocena terminowości i prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania –  

(kontrola stała) 

 dziennik lekcyjny,  

 dziennik zajęć  świetlicy szkolnej,  

 dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika   

                 lekcyjnego,  

 dziennik pedagoga ( i  innych specjalistów) 

 dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej indywidualna 

teczka dla ucznia objętego pomocą psych- pedagogiczną 

 arkusze ocen 

7. Ocena punktualności i poprawności pełnienia dyżurów nauczycielskich 

(kontrola stała) 

8.  Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego  

9.  Kontrola poprawności organizacji i prowadzenia dokumentacji wycieczek 

szkolnych 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDAJCJE NA PODSTAWIE ANALIZY 

WNIOSKÓW KONTROLI. 

 

Wnioski: 

1. Szkoła przestrzega zaleceń GIS, MZ dotyczących ograniczeń. W procedurach 

i  regulaminach uwzględniono wszystkie wytyczne, nauczyciele, pracownicy 

szkoły przestrzegają ustaleń. Nie zdarzyło się, aby postepowanie pracownika 

różniło się od ustaleń wpisanych do regulaminu. Dyżury w czasie pracy 

szkoły w reżimie sanitarnym były pełnione we właściwy sposób , nauczyciele 

dyżurujący monitorują zachowania uczniów. 

2. Działania wychowawcze, w tym patriotyczne są realizowane systematycznie i 

zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 



3. Program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z kierunkami polityki 

oświatowej państwa. 

4. Szkoła została właściwie przygotowana do zajęć w reżimie sanitarnym 

5. Budynek szkoły jest przygotowany do realizacji procesów dydaktyczno-

wychowawczych – teren wokół budynku, drogi dojazdowe, chodniki, boisko i 

urządzenia sportowe – nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

6. Nauczyciele na ogół poprawnie prowadzą dokumentację przebiegu 

nauczania(elektroniczny dziennik lekcyjny,  papierowe pozalekcyjne, zajęcia 

dodatkowe i specjalistyczne) i przestrzegają prawa. Tylko nieliczni nie 

potrafią się dostosować do oczekiwań. 

7. W programie wychowawczo-profilaktycznym występuje większość działań w 

zakresie treści wychowawczych, informacyjnych, profilaktyczno-

edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18.08.2015 t. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 

celu przeciwdziałania narkomanii 

8. W właściwy sposób, nauczyciele dyżurujący monitorują zachowanie 

uczniów. 

9. Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły są ograniczone zgodnie z 

rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki oraz rozporządzenie MEN w dnia 31 grudnia 2020 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach, ze zm. 

10. Wszyscy pracownicy przestrzegają regulaminów wewnętrznych w szkole 

i punkcie przedszkolnym, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa. 

 

REKOMENDACJE  

W planie nadzoru w przyszłym roku należy uwzględnić : 

 Zgodność konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego z 

działaniami wymienionymi w rozporządzeniu MEN w sprawie 

działalności w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z dnia 

18.08.2015 r, (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1249) dotyczących różnorodności 

form pracy wychowawców. 

 Utrzymać kontrole stałe dotyczące 

a) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania  oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 



b) Poprawność organizacji i prowadzenie dokumentacji wycieczek oraz 

wyjść poza teren szkoły. 

c) Punktualność i poprawność pełnienia dyżurów. 

 

 

III. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.  

 

W ramach monitorowania dyrektor zbierał i dokonywał analizy informacji o 

działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli, w tym 

informacji na temat nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacja zleconych przez 

nauczycieli zadań. Nauczyciele w pracy zdalnej wykorzystali platformę Google 

Suite dla edukacji, ( komunikatory Classroom,, Meet i Gmail). 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkole wykazali się dużą  sprawnością w zakresie 

obsługi narzędzi do pracy zdalnej oraz umiejętnością w zakresie obsługi 

narzędzi do pracy zdalnej oraz umiejętnością indywidualizacji pracy z uczniem 

w warunkach zdalnych. W okresie funkcjonowania szkoły prawidłowo 

przebiegała komunikacja z rodzicami uczniów – bardzo przydatny okazał się w 

tym zakresie dziennik elektroniczny. 

 

W roku szkolny 2020/2021 monitorowane były następujące zadania 

1. Realizacja działań wychowawczych uwzględnionych w planach pracy 

wychowawców we współpracy z rodzicami; 

2. Realizacja działań wychowawczych związanych z kształtowaniem postaw 

w planie pracy szkoły. Monitorowanie zachowań ryzykownych 

3. Realizacja działań wynikających z  wniosków z diagnoz edukacyjnych i 

egzaminów zewnętrznych. 

4. Monitorowanie ilościowe i jakościowe realizacji podstawy programowej  

 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego  - monitorowanie 

ilościowe – rytmiczność realizacji planów dydaktycznych  

 

 Realizacja podstawy programowej – adekwatność stosowanych metod i 

form do metod i form pracy wskazanych w warunkach realizacji 

podstawy  

 

 Osiąganie przez uczniów umiejętności wskazanych w podstawie 

programowej  - analiza ocen uczniów oraz wybranych sprawdzianów 

nauczycielskich i sprawdziany dyrektorskie -  zgodnie z harmonogramem 

diagnoz edukacyjnych  

 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 



 

5 .Realizacja zadań w planie pracy szkoły  (ocena realizacji na podstawie 

informacji w sprawozdaniach) 

6. Realizacja zadań w programie wychowawczo profilaktycznym  (ocena 

realizacji na podstawie informacji w sprawozdaniach) 

7. Realizacja zadań w planach wychowawców klas  (ocena realizacji na 

podstawie informacji w sprawozdaniach) 

8.Realizacja zadań w planach zespołów powołanych na czas  określony i 

nieokreślony  (ocena realizacji na podstawie informacji  w sprawozdaniach) 

9. Realizacja zadań specjalistów zatrudnionych w szkole (ocena realizacji na 

podstawie informacji w sprawozdaniach) 

10. Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021 – kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – 22-23..XII.2020 r. 

 Arkusz - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 

oraz realizacji podstawy programowej w zakresie rozwijania 

kompetencji cyfrowej  w przedszkolach i szkole podstawowej. 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE PO MONITOROWANIU DIAŁAŃ 

SZKOŁY. 

 

Wnioski: 

1. Nauczyciele systematycznie, zgodnie z planem realizują zaplanowane przez 

siebie działania w dokumentach planistycznych szkoły , takich jak: Plan pracy 

szkoły (roczny). Roczny program WSDZ, Program wychowawczo-

profilaktyczny, plan pracy wychowawców klas, plany pracy zespołów 

nauczycielskich, plany  pracy nauczycieli specjalistów, czy plany pracy 

organizacji. Szczegółowe wnioski i rekomendacje w/w działań przedstawiono i 

omówiono na radzie pedagogicznej w dniach 17.06 i 22.06.2021 r. 

2. Realizacja działań ustalonych na podstawie wniosków za rok 2019/2020 oraz 

realizacja działań po diagnozach edukacyjnych, wnioski i rekomendacje 

przedstawiono na radzie pedagogicznej w dniu 22.06.2021 r.  . 

3. Podstawa programowa jest realizowana i monitorowana rytmicznie. 

 Nauczyciele realizowali pracę dydaktyczną z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia  na odległość. 

 Nauczyciele dostosowali swoje plany pracy do możliwości i potrzeb 

pracy zdalnej. 

 Stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych przez nauczycieli zadań 

był prawidłowy(małe wyjątki) zgodnie z higieną pracy. 



4. Zespoły międzyprzedmiotowe nie monitorują działań, które powinny być 

podejmowane po diagnozach edukacyjnych i egzaminach zewnętrznych – ich 

działania kończą się na wyciąganiu wniosków. 

Niewielkie zaburzenia wynikają z przejścia szkoły na pracę w trybie online. W 

programach i planach zamieszczano formy realizacji działań, wprowadzono 

działania charakterystyczne dla działań  w czasie pracy . szkoły metodami i 

technikami kształcenia na odległość. Miedzy innymi wprowadzono : spotkania 

online, nakręcanie filmów, spotkania i dyskusje w  czasie lekcyjnym i inne 

formy komunikowania się. 

 

REKOMENDACJE DO ZMIAN W NADZORZE PO ANALIZIE 

WYNIKÓW MONITOROWANIA 

 

1. Objąć szczególnym nadzorem realizację działań wynikający z wniosków i 

diagnoz edukacyjnych  i egzaminów zewnętrznych – oprócz 

monitorowania tego obszaru  ponownie wprowadzić do kontroli 

wewnętrznej – sprawdziany dyrektorskie.( ze względu na pandemię nie 

zrealizowane w bieżącym roku szkolnym). 

2. W zespołach międzyprzedmiotowych przeanalizować ponownie warunki 

realizacji podstawy programowej pod kątem metod pracy, które powinny 

być zrealizowane na zajęciach lekcyjnych 

3. Nadal ( w przyszłym roku) monitorować uwzględnienie zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. 

 

IV. OBSERWACJE ZAJĘĆ 

1. W roku 2020/2021 w ramach nadzoru pedagogicznego. obserwowane były:: 

* zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu, zajęcia prowadzone 

online 

* zajęcia pozalekcyjne – zajęcia logopedyczne , korekcyjno-kompensacyjne 

* obserwowano również inne formy statutowej działalności szkoły: 

   -  uroczystości, imprezy szkolne 

   - dyżury nauczycielskie,  

   - zajęcia świetlicy szkolnej 

   - pracę biblioteki szkolnej 

 

2.  Celem prowadzonych obserwacji było przede wszystkim:  

 

1. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego 

zadań   edukacyjnych, 

2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, 

3. Diagnoza realizacji zadań edukacyjnych szkoły, 

4. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 



3   Tematyka obserwacji : 

1). Realizacja wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego. 

2) Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu 

3) Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, 

informujących, czy i jak uczniowie  się uczą 

4) Udzielanie uczniom  takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich 

widocznych postępów 

5) Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i 

umiejętności – efektywność pracy w grupach   

6) Wspomaganie uczniów, by stali się    autorami procesu swojego uczenia 

się. 

7) Indywidualizacja w procesie nauczania. 

8) Wynikająca z kierunków polityki oświatowej państwa. 

 Rozwijanie kreatywności, samodzielności i przedsiębiorczości. 

 Doskonalenie metod nauczania i włączenia  do swojej praktyki 

nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnej 

4.Obserwacje zajęć nauczycieli prowadziłem zgodnie z planem. Ich realizacja 

została zakłócona zawieszeniem zajęć, a później wprowadzeniem zdalnego 

nauczania. Łącznie przeprowadziłem w tym zakresie  20 obserwacji. Duży 

wysiłek dyrektora szkoły był skupiony na opracowywanie procedur związanych 

ze zdalnym nauczaniem i przeciwdziałaniom skutkom COVID – 19, a ponadto 

intensywność nadzoru pedagogicznego przesunęła się w kierunku 

monitorowania procesu edukacyjnego w nauczaniu na odległość. Na podstawie 

tych działań stwierdzam, że:  

1) Działania nauczyciela na lekcji były:  

a) zgodne z nową podstawą programową,  

b) ukierunkowane na treści dydaktyczne i wychowawcze w realizacji nowej 

podstawy programowej,  

c) dostosowane do możliwości uczniów (opinie, orzeczenia, uczniowie zdolni,),  

d) częściowo innowacyjne podczas pracy z uczniami;  

2) Działania nauczyciela obserwowane na zajęciach dodatkowych (w tym zajęć 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej):  

a) były dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów,  

b) uwzględniały treści do realizacji nowej podstawy programowej,  

c) uwzględniały zastosowanie metod pracy skierowanych na aktywność ucznia,  

d) motywowanie ucznia do pracy,  

e) trafne dobieranie środków dydaktycznych (szczególnie w klasach I-III);  

3) Działania nauczyciela obserwowane na zajęciach z wychowawcą, 

uroczystościach, wycieczkach, itp.:  



a) kształtowały postawy obywatelskie i patriotyczne, ,  

b) podejmowały z uczniami tematykę w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom uczniów od Internetu i telefonu komórkowego,  

c) stwarzały możliwości rozwojowych uczniów i wspierały realizację podstawy 

programowej;  

d) były zgodne z systemem wartości rodziców;  

4) Działania nauczyciela obserwowane na spotkaniach z rodzicami:  

a) były zgodne z procedurami współpracy z rodzicami i zapisami statutu szkoły,  

b) pozwalały na przekazywanie rodzicom informacji z zakresu uzależnień  

c) umożliwiały współpracę z rodzicami w celu ustalenia optymalnego planu i 

częstotliwości spotkań(spotkania online),  

d) informowanie rodziców systematycznie o postępach lub problemach ucznia 

(dziennik elektroniczny),  

 

WNIOSKI   I REKOMENDACJE WYNIKAJCE Z OBSERWACJI : 

Należy podjąć działania, które włączą wszystkich uczniów do ćwiczeń 

związanych z rozumieniem celów, wskazane jest stosowanie metod 

aktywizujących i pracy w grupach. 

1. :Należy zwrócić uwagę na sposób sformułowania kryteriów sukcesu i 

jakość zadań edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych. 

2. Należy podjąć działania, aby informacja zwrotna pojawiła się na 

każdych zajęciach, oraz żeby była poprawnie skonstruowana, czyli 

odnosiła się do znanych uczniowi kryteriów oceniania oraz zawierała 3 

elementy – co uczeń dobrze wykonał, co ma poprawić, jak ma 

poprawić.  

3. Tylko na niektórych zajęciach nauczyciele kształtowali  u uczniów 

kreatywność i innowacyjność. W dalszym ciągu jest to obszar, który 

sprawia nauczycielom duże trudności 

4. Należałoby zmienić sposób prowadzenia zajęć na taki, który 

pozwoliłby uczniom w większym stopniu współdecydować o 

sposobach i metodach pracy. 

5. W większym stopniu na zajęciach lekcyjnych wykorzystywać i 

stosować technologie informacyjno-komunikacyjnej( interaktywna 

tablica, monitor interaktywny) 

6. W doskonaleniu zewnętrznym i samokształceniu zespołowym należy 

uwzględnić tematykę związaną z indywidualizacją procesu uczenia 

oraz kształceniem takich umiejętności u uczniów jak kreatywność, 

innowacyjność, samoocena. 

 

 



V. WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI 

Zadania wynikające ze wspomagania nauczycieli w bieżącym roku szkolnym 

zostały w większości zrealizowane. ( jedno szkoleniowe posiedzenia rady 

pedagogicznej nie odbyły się z przyczyn obiektywnych).- pandemia 

koronawirusa COVID-19) 

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach 

organizowanych przez instytucje zewnętrzne( zał.- sprawozdanie lidera WDN),  

jak również w szkoleniach rady pedagogicznej. 

Nauczyciele wymieniali swoje doświadczenia i pomysły w czasie współpracy w 

ramach zespołów międzyprzedmiotowych. 

Poznawali i wdrażali zmiany dotyczące działalności szkoły w oparciu o prawo 

oświatowe, koordynowali pracę wychowawcza i dydaktyczną, konstruktywnie 

radzili sobie z problemami edukacyjnymi.. 

 

Odbyły się następujące szkolenia i warsztaty 

1 . 15.09.2020 r. szkolenie RP – „Obsługa platformy G-Suite” – mgr A. Sroka. 

2. 22.10.2020 r. – szkolenie RP – „Diagnoza potrzeb i umiejętności dzieci i 

uczniów w zakresie wykorzystania TIK do nauki w formie zdalnej oraz 

bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii – mgr M. Sosnowska 

3. 19.11.3020 r. szkolenie RP – „Efektywne wykorzystanie narzędzi zasobów 

cyfrowych oraz metod na odległość w realizacji podstawy programowej – mgr 

A. Sroka 

4. 28.04.2021 r. – Jak kształcić u ucznia samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność?. Zajęcia z treningu kreatywności – mgr M. Owczarek-

Boraczyśka. 

5. 20.05.2021 r. Szkolenie członków zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów 

nadzorujących egzaminu w klasie ósmej – mgr M. Sosnowska 

 

 

Motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego 

Potrzeby szkoleniowe nauczycieli zostały zbadane 

1) W planach finansowych szkoły zaplanowano i wyodrębniono środki na 

realizacje szkoleń. 

2) W ramach posiadanych środków dyrektor przyznał nauczycielom dodatki 

motywacyjne 



3) W ramach posiadanych środków dyrektor przyznał 5 nauczycielom 

nagrody pieniężne 

4) Dyrektor szkoły na bieżąco informuje nauczycieli o nowościach 

pedagogicznych i szkoleniach. 

 

Wspomaganie odbywało się również poprzez następujące działania| 

1. Samokształceniowe spotkania rady pedagogicznej (zespołów zadaniowych)  

2. Organizację cyklicznych spotkań i narad dotyczących aktualnych zmian w 

prawie oświatowym. 

3. Motywowanie do doskonalenia zawodowego poprzez obserwacje, lekcje 

otwarte. 

4. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podczas indywidualizacji 

rozmów z nauczycielami. 

5. Bezpośredni instruktaż, w ramach rozmów prowadzonych po obserwacji 

lekcji oraz bieżących kontroli i przeglądów. 

6. Informowanie o nowościach wydawniczych i  szkoleniach zewnętrznych  

7. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

8. Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

1) Należy zobowiązać nauczycieli do dzielenia się wiedzą i pozyskanymi 

materiałami szkoleniowymi w ramach szkoleń zewnętrznych( np. poprzez 

organizację szkolenia wewnętrznego z innymi nauczycielami) 

2) Niezbędne jest gromadzenie scenariuszy zajęć w bibliotece szkolnej – 

duża przydatność podczas zastępstw realizowanych za nieobecnych 

nauczycieli. 

3) Sytuacja epidemiologiczna w kraju przyczyniła się rozwojowi 

umiejętności nauczycieli a zakresie wykorzystania TIK do realizacji 

podstawy programowej. Można te umiejętności wykorzystać w kolejnych 

latach. 

4) W dalszym ciągu inspirować i zachęcać nauczycieli do udziału w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, których celem jest nabycie nowych 

umiejętności. 

 

 

 

 

 



Inne informacje 

W bieżącym roku szkolnym dokonano oceny pracy dwóch nauczycieli : 

M. Sosnowskiej i M. Bekier. 

 

 

Radę Pedagogiczną zapoznano z wynikami nadzoru pedagogicznego 

dyrektora dnia 25.08.2021 r.  

 

 

Otrzymują: 

1. Rada Rodziców 

2. a/a 

 

 

 

 


