PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH UL. GAJOWA 94 W BYDGOSZCZY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DATA OBOWIĄZYWANIA: OD 01.09.2020
PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ustalam
następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
PLAN UWZGLĘDNIA:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
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.

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.
1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły,
mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.
2. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania
niepożądanym zachowaniom.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019-2020
PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
1. Przedmiot ewaluacji:
Działania szkoły związane z przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w oparciu o podstawę programową.
2. Cel ewaluacji:





Poprawa efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego w szkole.
Podniesienie wyników uczniów na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Pobudzenie ciekawości matematycznej uczniów.
Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Kryteria ewaluacji.




Skuteczność podjętych działań związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Aktywne i świadome uczestnictwo uczniów na zajęciach lekcyjnych i innych formach proponowanych przez
szkołę.

Załącznik:
Raport z wdrażania działań przygotowujących do egzaminów zewnętrznych - styczeń i czerwiec 2021
Ankieta dla rodziców, nauczycieli i uczniów kwiecień 2021
KONTROLA
Temat kontroli
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania w e-dzienniku.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie
orzeczenia/opinii poradni.
Efektywność wykorzystania czasu na lekcji, w tym
na zajęciach indywidualnych.
Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych i
pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz
zapewnienie dyżurów nauczycieli między lekcjami.
Działanie nauczycieli - wychowawców oraz

Odpowiedzialni za
zadanie
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

Termin

Uwagi

cały rok

kontrola e-dziennika

cały rok

obserwacja zajęć

cały rok

obserwacja zajęć,
dokumentacja nauczycieliwychowawców, pedagoga

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

cały rok

kontrola e – dziennika
obserwacja zajęć

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

cały rok

bieżąca kontrola, obserwacja

dyrektor szkoły

cały rok

dokumentacja nauczycieli-

pedagoga szkolnego w zakresie poprawy
frekwencji uczniów.
Organizacja pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla uczniów na podstawie opinii
poradni.

wicedyrektor szkoły

wychowawców, pedagoga

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
pedagog szkolny
wychowawcy

cały rok

obserwacja zajęć, kontrola
dokumentacji

pedagog szkolny

cały rok

obserwacja spotkań z
rodzicami, dokumentacja
pedagoga i wychowawcy

Organizacja pedagogizacji rodziców

WSPOMAGANIE
Diagnoza potrzeb szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
Tematyka proponowanych szkoleń dla nauczycieli:
1. Jak prowadzić spotkania z rodzicami, aby chcieli być współtwórcami sukcesu edukacyjnego swoich
dzieci.
2. Tworzenie skutecznych narzędzi diagnozowania potrzeb uczniów.
3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
4. Szkolenia: - z oferty CKN i MOEN zgodnie z potrzebami nauczycieli


szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych



skuteczne metody pracy z uczniem w dobie nowych technologii

OBSERWACJA
Cele obserwacji:
1. Stosowanie elementów oceniania kształtującego.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
3. Motywowanie uczniów do nauki i skuteczne metody nauczania.
4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
5. Współpraca z rodzicami– relacje rodzic – nauczyciel.
6. Kształtowanie patriotycznych, obywatelskich i społecznych postaw uczniów.
7. Indywidualizacja nauczania.

MONITOROWANIE
1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
3. Czy procesy dydaktyczne organizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się.
4. Realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.
5. Współpracy z pracodawcami.
6. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły,
mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Podstawa prawna:
Prawo oświatowe
Art. 69 Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Rozporządzenie:
§ 24 dyrektor szkoły, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Zadanie szczegółowe
Przedstawienie ogólnych
wniosków ze sprawowanego
nadzoru
Przedstawienie wyników
i wniosków ze
sprawowanego
nadzoru pedagogicznego

Termin
Styczeń 2021 r.

Odpowiedzialny

Uwagi

dyrektor i wicedyrektor
Na podstawie wspólnie
opracowanych, zgodnym z
planem nadzoru działań

Czerwiec, sierpień 2021 r.

dyrektor i wicedyrektor

Plan nadzoru pedagogicznego przedstawiono na Radzie Pedagogicznej w dniu 10.09.2020 r.

