PRZEDSZKOLE NR 283
W WARSZAWIE
Warszawa, dn.15 września 2014 r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168
poz. 1324 ze zm.

I.

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.

Formami nadzoru pedagogicznego są:
1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.
2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej przedszkola.
3. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
organizowanie szkoleń i narad,
motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie im wniosków wynikających z obserwacji.

III.

Źródła planowania nadzoru:
1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:
 Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli w zakresie planowania przebiegu procesów edukacyjnych, wspólnego rozwiązywania
problemów i doskonalenia metody i formy współpracy, pomocy wzajemnej w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
 Określenie sposobu, czynności i technik dokumentowania czynności dyrektora i nauczycieli w zakresie nadzoru i realizacji podstawy
programowej.
 Upowszechnianie praw dziecka wśród rodziców.
 Doskonalenie systemu motywowania dzieci do zachowań pożądanych oraz metod wychowawczych stosowanych w przedszkolu.
 Organizowanie warsztatów dla rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz na temat roli
współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie.
 Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. Wdrożenie zasady systematycznych form aktywności ruchowej
– ćwiczenia poranne codziennie, zestawy ćwiczeń gimnastycznych – min. dwa razy w tygodniu, pojedyncze zabawy ruchowe – min.
dwa razy dziennie.
2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:



ewaluacja,





kontrola,
wspomaganie,
monitorowanie.

3. Plan nadzoru kuratora oświaty:
 ewaluacja,
 kontrola,
 wspomaganie,
 monitorowanie.
Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015
Lp.

Zakres realizacji – forma nadzoru

Numer załącznika

1.

Przedmiot i temat ewaluacji wewnętrznej

1

2.

Ocena pracy nauczycieli

2

3.

Obserwacja zajęć nauczycieli

3

4.

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN-u

4

5.

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

5

6.

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

6

Uwagi

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:
1. Ewaluacja sposobu budowania i wdrożenia koncepcji pracy w przedszkolu, rola rodziców w tym procesie.
2. Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
3. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy, zalecanych warunków i sposobów jej realizacji:

 systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 analiza osiągnięć każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,
 ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
4. Ocena podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz działań
wychowawczych:
 analiza programów wychowawczych oraz ocena przestrzegania praw dziecka.
 analiza przestrzegania zasad postępowania i współżycia w przedszkolu przez pracowników, rodziców i dzieci.
5. Ocena efektywności działań nauczycieli związanych z zachęcaniem dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności oraz wdrażanie ich do
samodzielności.
Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola z uwzględnieniem:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.
Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy na ten temat.
Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Kontroli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci prowadzonej przez nauczycieli.
Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

Wspomaganie nauczycieli przez:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami przedszkola.
Opracowanie planu WDN-u.
Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Pomoc nauczycielom w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

Załącznik nr 1
Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej
Projekt pierwszej ewaluacji
Przedmiot ewaluacji: wymaganie 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Termin: styczeń – marzec
Zakres badania:
 analiza sposobu budowania i wdrożenia koncepcji pracy w przedszkolu, rola rodziców w tym procesie,
 ustalenie, czy koncepcja jest znana i akceptowana przez rodziców,
 ustalenie, czy koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego,
 ocena sposobu funkcjonowania koncepcji w przedszkolu,
 ustalenie, czy jest potrzeba zmian w koncepcji.
Harmonogram ewaluacji:
1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji – styczeń.
2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – styczeń – luty.
3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora – według tabeli poniżej.
4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) – luty.
5. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 maja.
6. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, arkuszy z analiz dokumentacji, a także wyników i propozycji wniosków
– do 31 maja.
7. Termin podsumowania ewaluacji, ustalenie wyników i wniosków – do 15 czerwca.
8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia.

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres
realizacji

Termin
wykonania

Odpowiedzialny
za wykonanie

1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat m.in. sposobu
budowania i wdrożenia koncepcji pracy w przedszkolu, roli
rodziców, zawartości koncepcji i potrzeby wprowadzenia
w niej zmian

Ankieta dla
nauczycieli

Wszyscy
nauczyciele

Luty

Zespół ds.
ewaluacji

Luty

Zespół ds.
ewaluacji

Luty

Zespół ds.
ewaluacji

2. Analiza protokołów rady pedagogicznej – sprawdzenie, w
jaki sposób wprowadzono koncepcję pracy oraz zmiany
w koncepcji w przedszkolu
3. Analiza koncepcji i rocznego planu pracy przedszkola,
ustalenie:
 co zawiera koncepcja,
 czy i w jaki sposób koncepcja pracy przedszkola jest
wykorzystana do planowania pracy przedszkola
4. Pozyskanie informacji od rodziców na temat:
 udziału w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola,
 znajomości i akceptacji koncepcji pracy przedszkola

Protokoły rady
pedagogicznej
Arkusz do analizy
dokumentów

Koncepcja
pracy
przedszkola,
roczny plan
pracy

Ankieta dla
rodziców

Wszyscy
rodzice

Projekt drugiej ewaluacji
Przedmiot ewaluacji: wymaganie 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Termin: luty – kwiecień
Zakres badania:
 ustalenie, czy nauczyciele współdziałają podczas planowania i realizacji zadań związanych ze wspólnym prowadzeniem grupy oraz
w wykonywaniu innych zadań,
 ustalenie, czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy,






ustalenie, czy rada pedagogiczna korzysta ze swoich kompetencji,
analiza dokumentacji rady pedagogicznej – regulaminu, protokołów z zebrań,
ustalenie, jak funkcjonuje praca w zespołach,
ustalenie, czy nauczyciele wspierają siebie nawzajem w rozwoju zawodowym.

Harmonogram ewaluacji:
Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji – styczeń.
Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – styczeń-luty.
Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) – marzec
Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 maja.
Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, arkuszy z analiz dokumentacji, a także wyników i propozycji wniosków
– do 31 maja.
6. Termin podsumowania ewaluacji, ustalenie wyników i wniosków – do 15 czerwca.
7. Termin przekazania informacji o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji radzie pedagogicznej – do 31 sierpnia.
1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres
realizacji

Termin
wykonania

Odpowiedzialny
za wykonanie

1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:
 poziomu współdziałania podczas planowania i realizacji
zadań związanych ze wspólnym prowadzeniem grupy,
 form wspomagania wzajemnego w radzie pedagogicznej,
 pracy w zespołach,
 wzajemnej pomocy i inspirowania do rozwoju
zawodowego

Ankieta dla
nauczycieli

Wszyscy
nauczyciele

Marzec

Zespół ds.
ewaluacji

Arkusz do analizy
dokumentów

Dokumentacja
pracy
zespołowej

Marzec

Zespół ds.
ewaluacji

2. Analiza dokumentacji pracy zespołowej

Załącznik nr 2
Ocena pracy nauczycieli

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań,
techniki pozyskiwania
informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy
nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędnej do
dokonania oceny ich pracy

Cały rok
szkolny

Dwoje
nauczycieli

Obserwacja zajęć

2.

Ocena dorobku
zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się
o kolejny stopień awansu zawodowego:
 ocena planów rozwoju pod kątem zgodności
z koncepcją pracy przedszkola,
 ocena projektów i programów edukacyjnych,
 wykorzystanie przez nauczycieli technologii
komputerowej

Cały rok
szkolny

Nauczyciele Kontrola działań
odbywający nauczyciela opiekuna
staż
stażu, dokumentacji
związanej z awansem
zawodowym na stopień
nauczyciela mianowanego,
obserwacje,
przeprowadzanie ankiet

Załącznik nr 3
Obserwacja zajęć nauczycieli
Cel obserwacji
Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych
elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub
opiekuńczego.
Celem obserwacji zajęć jest:
 gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu
realizacji przez niego zadań edukacyjnych,
 wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz
wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem,
 diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,
 ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego
i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji
umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.
Obserwacji mogą podlegać zajęcia z dziećmi, spotkania
z rodzicami, imprezy przedszkolne.

Tematyka obserwacji
1. Działania podejmowane przez nauczycieli w celu wsparcia
indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci.
2. Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
3. Monitorowanie procesu wspomagania i rozwoju dzieci.
4. Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.
5. Realizacja podstawy programowej.
6. Systematyczność i różnorodność prowadzenia obserwacji
przyrodniczych.
7. Kontrola sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu w ogrodzie
przedszkolnym oraz jego organizacja.
8. Profilaktyka – gry i zabawy przeciwko agresji.
9. Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu
10. Wykorzystanie zróżnicowanych form pracy w realizacji zajęć
logopedycznych.

Plan obserwacji zajęć w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Imię i nazwisko
nauczyciela

1.

Natalia Baszkiewicz

2.

Dorota Cierachowska

3.

Krystyna Gryz

4.

Kinga Kowalik

5.

Emilia Romaniuk-Formela

6.

Aleksandra Rutkowska

7.

Monika Mirgos

8.

Agnieszka Żebrowska

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

X
X
X
X
X
X
X
X

Obserwacja uroczystości przedszkolnych – wszyscy nauczyciele, zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości.

Uwagi

Załącznik nr 4
Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN-u

Lp.

Formy doskonalenia
zawodowego

Tematyka szkolenia

Osoba
odpowiedzialna

Planowany
termin

1.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w przedszkolu

Natalia Baszkiewicz
Krystyna Gryz

Październik

2.

Warsztaty metodyczne

Wpływ pracy zespołowej nauczycieli, na jakość nauczania i wychowania

Elżbieta Śladowska
Izabela Żak

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Aktywność poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym, znaczenie zabaw
badawczych.

Dorota Cierachowska
Monika Mirgos

Grudzień

4.

Warsztaty metodyczne

Budowanie współpracy z dziećmi, i zachęcanie ich do właściwego działania. Dyrektor

Luty

Tematyka innych spotkań rady pedagogicznej
Zebrania rady pedagogicznej

Posiedzenia rady pedagogicznej
wynikające z prawa oświatowego

Tematyka spotkania

Rodzaj spotkania

Termin

Ustalenie organizacji pracy w nowym roku szkolnym.
Przyjęcie planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015.

Narada organizacyjna

Sierpień

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

Rada pedagogiczna

Wrzesień

Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną projektu planu finansowego na rok
2015

Rada pedagogiczna

Grudzień

Podsumowanie pracy za I semestr – wyniki i wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności przedszkola

Narada analityczna

Styczeń

Podsumowanie pracy za II semestr – wyniki i wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
przedszkola

Narada analityczna

Czerwiec

Załącznik nr 5
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej przedszkolnej
Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

Cały rok szkolny

Analiza dokumentacji nauczyciela:
– arkusze obserwacji
– arkusze diagnozy
Analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć i
dzienników zajęć specjalistycznych.
Analiza planów miesięcznych, , programów pracy
indywidualnej.

Kontrola sprawowania opieki nad
dziećmi podczas pobytu w ogrodzie
przedszkolnym

Cały rok szkolny

Dzienniki zajęć
Karty obserwacji organizacji zabaw w ogrodzie.

Dyrektor

Wspomaganie wszechstronnego
rozwoju dziecka z uwzględnieniem
jego możliwości i potrzeb

Cały rok szkolny

Analiza planów pracy i zapisów w dziennikach:
– praca indywidualna
– praca na zróżnicowanych poziomach
– różnorodność form pracy

Dyrektor

Organizacja pomocy psychologiczno
-pedagogicznej

Cały rok szkolny

Analiza programów pracy indywidualnej oraz
indywidualnych programów wspomagania i korygowania
rozwoju dziecka.

Dyrektor

Kontrola realizacji programów
nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Dokumentacja monitorowania podstawy programowej

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek –
zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu
przedszkola

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły przeglądy

Dyrektor

Kontrola współpracy z rodzicami

Cały rok szkolny Dokumentacja współpracy z rodzicami

Dyrektor

Kontrola pracy zespołów
nauczycielskich

Plan pracy zespołów. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie
zadań na półrocze i na koniec roku. Dokumentacja
Cały rok szkolny
potwierdzająca wnioski po I i II półroczu dotyczące zakresu
zadań swojego zespołu i propozycje zadań na nowy rok

Dyrektor

Załącznik nr 6
Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

Lp.

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu
Tak/Nie

Termin

1.

Wdrożyć zasady systematycznych form aktywności
ruchowej – ćwiczenia poranne codziennie, zestawy
ćwiczeń gimnastycznych – min. dwa razy w tygodniu,
pojedyncze zabawy ruchowe – min. dwa razy dziennie.

Październik

2.

Podjąć działania w celu upowszechniania praw dziecka
wśród rodziców.

Listopad

3.

Usprawnić pracę zespołową nauczycieli w zakresie:
 planowania przebiegu procesów edukacyjnych,
 wspólnego rozwiązywania problemów i doskonalenia
metody i formy współpracy,
 pomocy wzajemnej w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

Styczeń

Przedstawienie nauczycielom wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.40. ust. 7)

do 28 lutego 2015 r.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i § 22 rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

do 31 sierpnia 2015 r.

Członków rady pedagogicznej zapoznano z planem nadzoru pedagogicznego w dniu 15 września 2014 r.

