Plan nadzoru pedagogicznego
Przedszkola nr 5 w Sokółce
na rok szkolny 2013/20124

Sokółka, 29 sierpień 2013
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I.
1.
2.
3.

Podstawy prawne.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz .1324) ze zmianami

II. Plan sprawowania nadzoru pedagogicznego :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kierunków polityki oświatowych państwa w roku szkolnym 2013/2014
Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2012/2013
Wniosków do pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2013/2014
Informacji ze skarg i interwencji uczniów i ich rodziców.
Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013
Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

III. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego
Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzi dyrektor przedszkola Lucyna Jolanta Szymańska przez cały rok szkolny 2013/2014
IV. Cele nadzoru

Celami nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora jest poprawa pracy przedszkola, podnoszenie jakości działalności edukacyjnej placówki oraz wspomaganie
rozwoju nauczycieli

V. Przedmiot nadzoru : Ocena stanu funkcjonowania przedszkola , wspomaganie nauczycieli w ich działaniach
VI. Formy nadzoru
Formy nadzoru
Rodzaj czynności
Analiza planów pracy i sposobów ich
realizacji

Badania bieżące:





dokumentacji,

Nadzorowany obszar, działania,
przedmioty, klasy, itp.

Osoby
nadzorujące

Wychowawcy grup

dyrektor,

dyrektor,

przebiegu naucz.,
bezpieczeństwa i warunków nauki

X, II, VI

Uwagi
Plany pracy, sprawozdania z realizacji, wnioski
z posiedzeń Rady Ped

Na koniec
każdego miesiąca

Przegląd dzienników zajęć
Przegląd innej dokumentacji( teczki z pracami, karty
pracy…)

Termin

X,

Adnotacje w dziennikach zajęć

II ,VI
- przegląd sal, korytarzy i pomieszczeń

IX,I
pracownik BHP

Dokumenty BHP, SIP
cały rok

Wspieranie rozwoju zawodowego
nauczycieli

Nauczyciele odbywający staże: stażyści, kontraktowi,
mianowani ubiegający się o wyższy stopień awansu
zawodowego

j. w.

cały rok

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania oceny
stażów, hospitacje, spotkania ze stażystami i n-lami
kontraktowymi
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j. w.

Inspirowanie n-li do doskonalenia
zawodowego

Zespoły ewaluacyjne, wszyscy nauczyciele

Diagnozowanie efektywności pracy
wychowawczej

Nauczyciele wychowawcy,

cały rok

Protokóły pracy zespołów Protokoły
szkoleniowych RP zaświadczenia o ukończonych
formach doskonalenia zawodowego

dyrektor,

cały rok

Dokumentacja wychowawcy, Rady
Pedagogicznej, realizacja programów profilaktycznych

Monitorowanie realizacji programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły

Analiza programów wychowawczych poszczególnych
grup, planów pracy kółek zainteresowań itp.

dyrektor

cały rok

Informacje o zmianach w prawie
oświatowym

Informacje na tablicy ogłoszeniowej, radach
pedagogicznych, w zeszycie zarządzeń

dyrektor

na bieżąco

VII.

VIII.

Plany pracy, sprawozdania

Protokóły RP, zarządzenia dyrektora

Dokumentowanie nadzoru
Notatki, dzienniki zajęć, zdjęcia, inne dokumenty( teczki prac indywidualnych, wystawy prac w szatniach
Ewaluacja nadzoru

Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami.

Spis załączników do planu nadzoru pedagogicznego:
Załącznik nr 1- Plan ewaluacji na rok szkolny 2013/2014
Załącznik nr 2- Zakres i tematyka planowanych kontroli na rok szkolny 2013/2014
Załącznik nr 3- Plan wspomagania nauczycieli na rok szkolny 2013/2014
Załącznik nr 4-Lista kontrolna dla nauczyciela do sprawdzenia pracy za rok

,półrocze
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Załącznik Nr 1do planu nadzoru pedagogicznego

PLAN EWALUACJI
na rok szkolny 2013/2014

Cele ewaluacji wewnętrznej :
 Wymagania: Rodzice są partnerami szkoły(placówki)
 Wymagania : Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Osoby odpowiedzialne. (Kto
Lp.

1
1.

Cele ewaluacji

2
Uzyskanie informacji na temat
czy procesy wspomagania i
rozwoju edukacji dzieci w
naszym przedszkolu są
organizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się

2.

Pozyskanie informacji czy
rodzice współdecydują w
sprawach placówki i
uczestniczą w podejmowanych
działaniach

Przedmiot ewaluacji

Termin (okres realizacji)

przygotuje projekt ewaluacji, narzędzia,
przeprowadzi badanie, sporządzi raport i
zaprezentuje wyniki? )

3

4

Data odbycia (sporządzenia
raportu i zaprezentowania
wyników)

5

Procesy wspomagania i
rozwoju edukacji dzieci
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się

Lucyna Śliżewska
Joanna Kozłowska

X-XII 2013
I-II.2014 zbieranie
wyników
VI raport

Rodzice są partnerami
szkoły(placówki)

Olechno Agnieszka,
Dębko Małgorzata,
Klim Anna

X-XII 2013
I-II.2014 zbieranie
wyników
VI raport

6
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Załącznik Nr 2 do planu nadzoru pedagogicznego

ZAKRES I TEMATYKA PLANOWANYCH KONTROLI
na rok szkolny 2013/2014
Nazwa
i szczegółowa tematyka kontroli

Cel (cele) kontroli

Przedmiot i podmiot kontrolowany

Co ? (przedmiot, kontroli)
Forma kontroli

1

2

Rozwój mowy i myślenia

diagnozująca

Usprawnianie narządów
artykulacyjnych: dziecko
wykonuje proste
ćwiczenia artykulacyjne
Zajęcia plastyczne
Zabawy z angielskim
Dziecko widzem i
aktorem

diagnozująca

Poznawanie przyrody
Ciekawe techniki
plastyczne
Rozwijanie zainteresowań
muzycznych:
Rozwijanie zainteresowań
matematycznych
Rozwój mowy i myślenia
Zabawy ruchowe z
wykorzystaniem sprzętu
terenowego

wspomaganie
kontrola

wspomaganie
wspomaganie
kontrola

wspomaganie
wspomaganie
wspomaganie

kontrola

Termin (okres)
realizacji

Data odbycia

Imię i nazwisko kontrolowanego
nauczyciela/nauczycieli

3

4

Agnieszka Olechno
Słuchania opowiadania
„ Kolczatek szuka mieszkania”
Agnieszka Olechno
Ćwiczenia oddechowe…

5

Październik 2013

30.10.2013

Marzec 2014

Plakat – Zdrowa żywność
Piosenka I’m hungrry
Spotkanie opłatkowe- Przygoda
choinki w wykonaniu koła
teatralnego
Zabawy słownikowe
W krainie mrozu

Joanna Taudul
Lucyna Śliżewska
Małgorzata Dębko

Październik 2013
Listopad 2013
Grudzień 2013

Lucyna Śliżewska
Anna Klim

Kwiecień 2014
Luty 2014

Instrumenty muzyczne
wykonane z odpadów
Tworzenie zbiorów

Anna Klim

Kwiecień 2014

Małgorzata Dębko

Maj 2014

Joanna Kozłowska
Historyjka obrazkowa
Zabawy i ćwiczenia ruchowe nz Joanna Kozłowska
podwórku ze sprzętem
terenowym

6

9.10.2013
26.11.2013
20.12.2013

Luty 2014
Czerwiec 2014
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Załącznik Nr 3 do planu nadzoru pedagogicznego

PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI na rok szkolny2013/2014

Zewnętrzne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zadania
(tematyka szkoleń)

Sposób realizacji
(forma i nazwa szkolenia)

Nazwa instytucji
Imię i nazwisko
prowadzącej szkolenie nauczyciela biorącego
udział w szkoleniu

Termin (okres)
realizacji

Termin
odbycia
szkolenia

1
Matematyczne uzdolnienia
dzieci: mity, wyniki badań i
wnioski
Jak uczyć dzieci optymizmu i
pomóc im odnieść sukces

2
konferencja

3
WSiP

4
Cała Rada
Pedagogiczna

5
30 sierpień
2011

6
30.08.2013

warsztaty

CEN Białystok

25 wrzesień
2013

25.09.2013

Profesjonalny nauczyciel -język
angielski

kurs

NOT ŁOMŻA

IX-2013
II.2014

Wrzesień/
luty

Maraton artystyczny

Warsztaty

Bliżej Przedszkola

Olechno Agnieszka,
Dębko Małgorzata,
Klim Anna
Lucyna Śliżewska
Anna Minkiewicz
Lucyna Szymańska
Małgorzata Dębko
Rada Pedagogiczna

8 marca 2014

Wewnątrzszkolne doskonalenie i wspomaganie nauczycieli
Zadania
(tematyka szkoleń)
1

Techniki plastyczne w
przedszkolu
Wspieranie rozwoju dziecka
młodszego w związku
z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego

Sposób realizacji
(forma i nazwa szkolenia)

Termin (okres)
realizacji

2

3

Termin odbycia
Osoby (instytucje)
szkolenia
Osoby odpowiedzialne współpracujące)

Rada szkoleniowa

październik

4
10.10.2013

Rada szkoleniowa

maj

Maj 2014

5

6

dyrektor

dyrektor

Klim Anna
Małgorzata Dębko

dyrektor
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