PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DĄBROWA GÓRNICZA, 15 WRZEŚNIA 2018

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658)
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA :
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa
zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KURATORA OŚWIATY:


Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

WNIOSKI DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Poprawić dyscyplinę pracy / rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
powierzonych zadań, efektywne dyżury/, a szczególnie dyscyplinę na
lekcji.
2. Rytmicznie oceniać uczniów.
3. W większym stopniu korzystać z doskonalenia zawodowego, co może
wpłynąć na lepszą jakość kształcenia.
4. Wykazywać większą konsekwencję w oddziaływaniach wychowawczych.

I . EWALUACJA WEWNĘTRZNA.
WYMAGANIE
TERMIN
Szkoła wspomaga rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. Grudzień - 2018
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
luty - 2019
Uczniowie i umiejętności określone w
podstawie nabywają wiadomości
programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła
lub placówka współpracuje ze środowiskiem
lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

kwiecień - 2019

II. KONTROLE
- kontrole realizacji podstawy programowej -9 .
- kontrola realizacji i oceniania matematyka, biologia , informatyka - 4 .
- kontrola bezpieczeństwa – na bieżąco
- kontrola poprawności funkcjonowania biblioteki szkolnej

- hospitacje lekcji – metody pracy z uczniem , ocenianie ucznia zdolnego, motywacja uczniów
do pracy na lekcji - 24
- hospitacja zajęć rewalidacyjnych - 2.
- kontrola zajęć wychowawczych i zapobiegawczych pedagoga , psychologa i wychowawców
– na bieżąco.
- kontrola – organizacja pracy świetlicy szkolnej.

III. Wspomaganie
- szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN- u,
- szkolenia rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego.
- szkolenia indywidualne nauczycieli zgodne potrzebami placówki.

IV. Monitorowanie
- organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów z orzeczeniami.
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
- organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki.
- kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
- prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie

W BIEŻACYM ROKU SZKOLNYM DYREKTOR DOKONA OCENY PRACY NAUCZYCIELI -3

Załączniki:
- plan pracy Rady Pedagogicznej.
- plan szkoleń Rady pedagogicznej
- plan pracy WDN-u.

