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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

„LEŚNA KRAINA” W CZŁOPIE  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń 

na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1569), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r.  poz. 671), 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1658), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

 
 

 

CZŁOPA 

08 wrzesień 2020 r. 
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Priorytety i cele na rok szkolny 2020/2021 

1) Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych oraz 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej. 

2) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość . Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

3) Realizowanie działań w ramach innowacji pedagogicznej „ W krainie muzyki ”,które ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zostały 

ukończone . 

4) Kontynuować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w celu utrzymania już osiągniętych efektów oraz pracować nad zaburzonymi sferami 

aktywności dziecka. 

5) Organizować zajęcia logopedyczne dla dzieci mających trudności z prawidłową artykulacją i wymową . 

Spodziewane efekty : 

1. Nauczyciele rozwijają umiejętności dziecka w zakresie kompetencji cyfrowych oraz bezpiecznego i celowego wykorzystania                     

z technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

 

2. Nauczyciele wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci samodzielności i kreatywności, komunikują się z rodzicami za pomocą 

poczty elektronicznej lub osobiście, poszukują nowatorskich form współpracy. 

 

3. Nauczyciele rozbudzają zainteresowania muzyczne dzieci. 
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Dzieci:  

 

 są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających samodzielność i kreatywność  np. w zakresie tańca, intencjonalnego ruchu, 

gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego, 

 są samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dbają o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. 

 

 

4. Przedszkole jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły. 

 

5. Rozwijanie muzycznej aktywności dzieci i kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz zainteresowanie muzyką. 

 

 

Nadzór pedagogiczny realizowany jest przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 Ustawy prawo 

oświatowe w trybie planowanych lub doraźnych działań: 

 działania planowe są realizowane zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021, 

 działania doraźne są realizowane w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, 

 działania planowe i doraźne wynikają z potrzeb  przedszkola. 

 

 

Nadzór pedagogiczny polega na: 

 obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli, 
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 ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

przedszkoli, 

                  udzielaniu pomocy przedszkolom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych  i                                         

opiekuńczych, 

 inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci.  

Nadzorowi podlega w szczególności: 

 posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć, 

 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 

 przestrzeganie statutu przedszkola,  

 przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 

 zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

Formami nadzoru pedagogicznego są: 

 ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości 

działań podejmowanych przez przedszkole; wyniki badań ewaluacyjnych będą wykorzystywane w procesie podejmowania 

decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w 

przedszkolu, 

 kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, 

 wspomaganie nauczycieli przeprowadzane w celu inspirowania i intensyfikowania w przedszkolu procesów służących poprawie i 

doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój dzieci; na wspomaganie składają się: 

 organizowanie szkoleń i narad, 

 motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

 przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru 
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pedagogicznego; 

 monitorowanie obejmuje zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej przedszkola, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań. 

Dyrektor przedszkola, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego (ewaluacji, kontroli, wspomagania, monitorowania),             

w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności 

wynikające z działalności statutowej placówki. 

Dyrektor przedszkola monitoruje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych 

przedszkola przez gromadzenie i analizę informacji. 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. Ustawy Prawo Oświatowe ,w trybie 

działań planowych lub doraźnych : 

 Działania planowe są realizowane zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. 

 Działania doraźne są realizowane w sytuacji , gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie  nadzoru 

pedagogicznego. 

 Działania planowe i doraźne wynikają z potrzeb przedszkola. 

Plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem: 

Wyników monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie: 

 diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci, 

 koncepcji pracy przedszkola, 

 treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego, 

 treści podstawy programowej; 

Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym, z których wynika, że 

należy: 
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 poszerzyć zakres działań nowatorskich w przedszkolu, 

 zwiększyć zakres indywidualizacji oddziaływań, 

 organizować wystawy tematyczne i kąciki zabaw tematycznych, 

 wzmocnić działania nauczycieli w planowaniu indywidualizacji zadań stawianych dzieciom, 

szczególnie w grupach łączonych, 

 modyfikować formy współpracy z rodzicami w celu zwiększania ich decyzyjności, 

 udoskonalić organizację spotkań samokształceniowych w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i 

umiejętności zdobytych podczas szkoleń, 

 podejmować dalsze działania w kierunku rozwijania samodzielności dzieci. Wybrane przez     

nauczycieli programy Wychowania Przedszkolnego pozwalały na realizacje Podstawy Programowej. 

 Nauczyciele prowadzili obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb 

rozwojowych dzieci. Obserwacje były prawidłowo dokumentowane. 

 Opracowane rozkłady dnia uwzględniały proporcje określone w podstawie programowej.  

 Dzienniki zajęć prowadzone są były prawidłowo, dane osobowe wpisywane są zgodnie z 

rozporządzeniem MENiS. W dziennikach systematycznie odnotowywano obecność dzieci w 

przedszkolu na zajęciach. 

 Nauczyciele w terminie dokonywali wpisu do dziennika odnotowując temat zajęć, cele do realizacji 

oraz inne czynności dzieci, przeprowadzone zajęcia nauczyciel potwierdzano własnoręcznym 

podpisem. Wszystkie poprawki w dzienniku dokonywane są kolorem czerwonym i potwierdzone 

podpisem. Nauczyciele tworzą warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności 

wychowanków poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem. 

 Stosowane metody oraz środki dydaktyczne pracy sprzyjały nabywaniu wiadomości i umiejętności 

budowaniu wartościowych postaw. Opieka nad dziećmi sprawowana była w sposób prawidłowy. 
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 Dzieci były wdrażane do właściwego  zachowania  poprzez jednolity system wspólnie ustalonych 

norm. 

 W przedszkolu były realizowane uwagi o realizacji postawy programowej w zakresie proporcji 

zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

 W większym stopniu należy zwrócić uwagę na indywidualizację podczas zajęć edukacyjnych i innych 

sytuacji, w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci. 

 Współpraca z rodzicami należy do mocnych stron pracy przedszkola. 

 Współpraca nauczycielek na poziomie grupy jest właściwa i służy organizacji procesu edukacyjnego i 

rozwojowi dziecka. 

 Wdrożono uwagi realizacji podstawy programowej w zakresie badania gotowości do nauki w szkole. 

 Wdrożono uwagi o realizacji podstawy programowej w zakresie prowadzenia informacji 

pedagogicznych. 

 Dokumentować ważne indywidualne kontakty z rodzicami. 

 Podczas wyjść na teren przedszkolny dzieci miały zapewnioną właściwą opiekę. 

 Poszerzyć zakres działań nowatorskich w przedszkolu. 

 Zwiększyć zakres indywidualizacji oddziaływań. 

 Organizować wystawy tematyczne i kąciki zabaw tematycznych. 

 Wzmocnić działania nauczycieli w planowaniu indywidualizacji zadań stawianych dzieciom, 

szczególnie w grupach łączonych. 

 modyfikować formy współpracy z rodzicami w celu zwiększania ich decyzyjności. 

 

Źródła planowania: 

 Wybrane podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, o których 
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mowa w art. 60 ust.   

1) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

2) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych, 

3) Działania wychowawcze przedszkola: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych; 

4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym, tj.: 

a) opracowanie procedur pracy placówki w czasie epidemii: 

 procedura BHP podczas pracy z dziećmi w czasie stanu epidemii, 

 procedura współpracy z rodzicami w związku z sytuacją epidemiczną; 

b) poprawa współpracy w zespołach w zakresie: 

 uwzględniania różnorodnych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb dzieci i rodziców, 

 nabywania przez pracowników nowych umiejętności zawodowych związanych głównie z metodami kształcenia na 

odległość, 

 angażowania w ewaluację wewnętrzną wszystkich pracowników; 

c) zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu metodyki kształcenia na odległość, 

d) opracowania procedury udziału dziecka w zajęciach w placówce, 

e) współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz promocja placówki;  

 

 Zadania z nadzoru pedagogicznego: 

 w zakresie ewaluacji – ewaluacje problemowe w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego: 
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 przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, 

 zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi; 

 w zakresie monitorowania – monitorowanie w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 Ustawy Prawo 

oświatowe: 

 wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej               

w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. 

Przedmioty ewaluacji wewnętrznej: 

1) przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; w sposób celowy współpracuje z instytucjami           

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, 

2) współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci: 

 przedszkole stwarza odpowiednie warunki pracy, 

 atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy, 

 każdy pracownik ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 

 komunikacja interpersonalna w przedszkolu funkcjonuje prawidłowo. 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą oraz inną działalność statutową przedszkola, z uwzględnieniem: 

 kontroli uzyskanych efektów wdrażania podstawy programowej, 

 zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w sytuacji epidemii, 

 kontroli sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy, 

 kontroli bazy dydaktycznej,  

 kontroli realizacji programów wychowania przedszkolnego/podstawy programowej, 

 zgodności prowadzenia dokumentacji z przepisami prawa  
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 opieki nad dziećmi podczas zajęć, 

 przestrzegania ramowego rozkładu dnia. 

Wspomaganie nauczycieli odbywa się przez: 

 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. 

Monitorowanie: 

 wybranych obszarów pracy nauczycieli, 

 prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, 

 kształcenia kompetencji kluczowych, 

 efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą oraz inną działalność statutową przedszkola, z uwzględnieniem: 

 

 Kontroli uzyskanych efektów wdrażania podstawy programowej. 

 Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 Kontroli sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy. 

 Kontroli bazy dydaktycznej.  

 Kontroli realizacji programów wychowania przedszkolnego/ podstawy programowej. 

 Zgodności prowadzenia dokumentacji z przepisami prawa.  
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 Opieki nad dziećmi podczas zajęć. 

 Przestrzegania ramowego rozkładu dnia. 

 

Wspomaganie nauczycieli przez: 

 

 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. 

 

Monitorowanie: 

 

 Monitorowanie wybranych obszarów pracy nauczycieli. 

 Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. 

 Kształcenie kompetencji kluczowych. 

 Monitorowanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Zakres realizacji – forma nadzoru 
Numer 

załącznika 
Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1.  Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej 1 Dyrektor  

2.  Ocena pracy nauczycieli 2 Dyrektor  

3.  Obserwacja zajęć nauczycieli 3 Dyrektor  

4.  Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN-u 4 Dyrektor  
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5.  
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów 

prawa  

5 Dyrektor  

6.  
Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji 

z nadzoru pedagogicznego 

6 Dyrektor, zespoły 

nauczycieli 

 

7.  Monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych 7 Zespoły nauczycieli  

8.  Projekty ewaluacji 8 Zespoły nauczycieli  
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Załącznik nr 1 

 

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej 

 

Lp. Przedmiot ewaluacji Terminy 
Osoby 

odpowiedzialne 

1.  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju: 

1) przedszkole, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w 

środowisku lokalnym, 

 współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na 

rozwój dzieci 

Listopad 

Grudzień 

 2020 r. 

Dyrektor, zespół 

ewaluacyjny 

2.  

 

 

1)  

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi: 

1) koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do rozwoju dzieci, 

2) wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

3) podejmuje się działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do 

potrzeb i służące rozwojowi przedszkola, 

 ustalane i przestrzegane są procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposoby działania w 

sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Styczeń 

2021 r. 

Dyrektor, zespół 

ewaluacyjny 

3.     
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Wstępna diagnoza 

 

Lp. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej 

Wstępna diagnoza 

Tak Nie 
Brak 

informacji 
Źródło informacji 

1.  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

    

2.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi .     

      

 



16 

 

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: 

 obserwowanie zajęć z dziećmi, 

 obserwowanie spotkań z rodzicami, 

 analiza, przegląd dokumentacji prowadzonej przez 

nauczyciela, 

 analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych, 

w których uczestniczy dany nauczyciel 

Cały rok 

szkolny 

Według 

wniosków 

Obserwacja zajęć, analiza 

dokumentacji 

2.  Ocena pracy 

nauczyciela w związku 

z awansem zawodowym 

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 

Nauczyciel 

odbywający 

staż 

Joanna 

Wojtysiak 

Magdalena 

Stróżyńska 

Agata 

Biskup 

Kontrola działań nauczyciela, 

opiekuna stażu, dokumentacji 

związanej z awansem 

zawodowym na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

obserwacje, przeprowadzanie 

ankiet 
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Załącznik nr 3 

 

Obserwacja zajęć nauczycieli 

Cele obserwacji Tematyka obserwacji 

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych 

elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub 

opiekuńczego. 

Cele obserwacji zajęć to: 

 gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji 

wykonywanych 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, spotkania z rodzicami, imprezy 

przedszkolne 

1. Obserwacja przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć. 

2. Obserwacja sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu 

w ogrodzie przedszkolnym. 

3. Zorganizowanie przestrzeni, w której odbywają się zajęcia. 

4. Organizacja kącików tematycznych i częstotliwość ich zmiany 

w zależności od tematyki i pory roku. 

5. Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dowolnych w przedszkolu. 

6. Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. 

7. Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. 

8. Systematyczność i różnorodność prowadzenia obserwacji 

przyrodniczych. 

9. Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu 
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Plan obserwacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi 

1.  Bożena Majka X X X X   X  X  X   

2.  Małgorzata Wójcik X X X X X  X X X   

3.  Magdalena Stróżyńska X X X X X   X X   

4.  Joanna Wojtysiak X X  X X X  X X   

5.  Anna Pawlik  X X  X X  X X X   

6.  Agata Biskup       X  X   

7.  Elżbieta Ambroziak X X  X X X  X X   

8.              

Tematyka  obserwacji    : 

 Współpraca z rodzicami – zebrania grupowe 

- wszystkie nauczycielki , 

 Organizacja uroczystości przedszkolnych . 

-  wszystkie nauczycielki , 

 Nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole . 

Elżbieta Ambroziak , Małgorzata Wójcik 

 Wdrażanie do samoobsługi . 

Magdalena Stróżyńska, Agata Biskup 

 Aktywizowanie myślenia dziecka w wieku przedszkolnym . 

Joanna Wojtysiak , Elżbieta Ambroziak ,Anna Pawlik ,Bożena Majka, Magdalena Stróżyńska, Agata Biskup 

 Wpływ zajęć z pojęć matematycznych na rozwój innych procesów poznawczych . 

      Bożena Majka, Anna Pawlik , Joanna Wojtysiak 

 Wprowadzenie litery – poprawność metodyczna . 
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Małgorzata Wójcik ,Elżbieta Ambroziak 

 Zabawy muzyczne w przedszkolu mające wpływ na aktywność dziecka . 

 wszystkie nauczycielki , 

                                                             Załącznik nr 4 

                                                   Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli  plan WDN 

 
L.p Etap Cele 

 

Zadania/tematyka Forma Termin Odpowiedzialni 

1. Pierwszy Określenie potrzeb  

szkoleniowych 

nauczycieli. 

 

1.Wykorzystanie w planowaniu kierunków 

polityki oświatowej na rok szk. 2020/2021 oraz 

wniosków z nadzoru pedagogicznego i 

ewaluacji wewnętrznej. 

 

2.Wykorzystanie propozycji nauczycieli i   

     rodziców. 

 

Organizacyjna 

Rada 

Pedagogiczna 

 

 

VIII Dyrektor, 

Lider WDN, 

Nauczyciele 

2. Drugi 

 

 

Zespołowe 

opracowanie 

planu  i 

harmonogramu 

WDN. 

 

1.Ustalenie form, sposobów realizacji szkoleń,   

    terminów i osób odpowiedzialnych za   

    realizację planu WDN. 

*Pogłębienie 

wiedzy 

merytorycznej, 

metodycznej i 

psychologicznej. 

 

 

 

1.Opracowanie  Rocznego Planu Pracy  

Przedszkola. 

 

Rada 

szkoleniowa 

 

 

IX Dyrektor. 

Nauczyciele 

2.W krainie muzyki i tańca- ABC Forma- 

warsztaty muzyczno- ruchowe. 

 

Warsztaty 

on- line 

X Dyrektor. 

Nauczyciele 

   3. „Metoda kolorowych dźwięków”- referat; Rada   XI J. Wojtysiak 
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*Wzbogacenie 

wiedzy i 

umiejętności, 

podniesienie 

kwalifikacji 

zawodowych, 

doskonalenie 

warsztatu pracy. 

 

- przedstawienie przez nauczycielki    

  przykładów zajęć i zabaw dotyczących   

  tematu; 

szkoleniowa 

 

nauczyciele 

 

 4. Spotkanie zespołu ds. ewaluacji   

  „Zarządzanie przedszkolem służy jego    

    rozwojowi” 

Warsztaty XI/XII Lider zespołu d/s 

ewaluacji 

5. „ Zastosowanie tablicy interaktywnej w   

    edukacji przedszkolnej” 

Warsztaty XII Dyrektor, 

nauczyciele 

6. Analiza i samoocena pracy nauczycieli w   

    zakresie realizacji: 

* podstawy programowej; 

* stopnia realizacji zadań wynikających z   

   planów i programów pracy wychowawczo-   

  dydaktycznej, opiekuńczej; 

* dodatkowych zadań; 

- Wnioski do pracy na II półrocze 

 

- Przedstawienie raportu ewaluacji   

  wewnętrznej; 

 

- Opracowanie sprawozdania z   

  odbytych szkoleń w I  półroczu;  

 

Rada 

analityczno- 

kontrolna 

I Dyrektor, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Lider zespołu d/s 

ewaluacji 

 

 

Lider WDN 

 

7. Edukacja z inspekcją sanitarną- Program 

edukacyjny „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?” 

 

Warsztaty 

on-line 

 

 

II 

 

 

 

Dyrektor, 

nauczyciele 

 

 

8. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych. Bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych- referat 

Rada   

szkoleniowa 

III A. Pawlik 
nauczyciele 

 

   9. Spotkanie zespołu ds. ewaluacji Warsztaty IV Lider zespołu d/s 
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  „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju” 

 

ewaluacji 

10. Analiza i samoocena pracy nauczycieli w   

    zakresie realizacji: 

* podstawy programowej; 

* stopnia realizacji zadań wynikających z  

   planów i programów pracy wychowawczo-   

   dydaktycznej, opiekuńczej; 

* dodatkowych zadań; 

- Wnioski do pracy na kolejny rok szkolny; 

- Przedstawienie raportu ewaluacji   

   wewnętrznej; 

 

Rada 

podsumowująca 

 

VI Dyrektor, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Lider zespołu d/s 

ewaluacji 

3. Trzeci Ocena 

efektywności 

szkoleń, 

wykorzystanie 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności w 

praktyce 

przedszkolnej. 

1.Przedstawienie sprawozdania z odbytych   

   szkoleń WDN. 

Pisemne 

sprawozdanie 

VI Lider WDN 
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Załącznik nr 5 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej przedszkola 

 

Temat Cel Termin Czynności kontrolne 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Kontrola bazy 

dydaktycznej  

Sprawdzenie, czy baza dydaktyczna 

przedszkola odpowiada przepisom 

BHP 

Sierpień 

2020 r. 

Przegląd bazy dydaktycznej. 

Obserwacja pomieszczeń 

przedszkola 

Dyrektor, 

społeczny 

inspektor pracy 

 

Zapewnienie dzieciom 

bezpiecznych i 

higienicznych warunków 

nauki, wychowania i 

opieki 

Przestrzeganie przez nauczycieli 

bezpieczeństwa podczas zajęć poza 

przedszkolem 

Wrzesień 

2020 r. 

Obserwacje zajęć Dyrektor  

Kontrola realizacji 

programów wychowania 

przedszkolnego/ 

podstawy programowej 

Sprawdzenie realizacji warunków 

wskazanych w podstawie 

programowej 

Cały rok Kontrola sposobu 

wykorzystywania programu do 

planowania zajęć dydaktycznych 

przez nauczycieli 

Dyrektor  

Zgodność prowadzenia 

dokumentacji 

z przepisami prawa  

Sprawdzenie, czy dokumentacja 

przedszkola jest prowadzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa  

Od listopada 

2020 r. do 

lutego 

2021 r. 

Analiza dokumentacji 

prowadzonej przez nauczyciela 

i dotyczącej realizacji podstawy 

programowej 

Dyrektor  

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna 

Sposób udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

podczas bieżącej pracy, 

indywidualizacja pracy z dzieckiem 

Od 

października 

2020 r. do 

marca 

Analiza arkuszy obserwacji – 

ustalenie sposobu wspomagania 

dziecka oraz udzielania pomocy 

podczas bieżącej pracy 

Dyrektor  
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2021 r. (indywidualizacja) 

Opieka nad dziećmi 

podczas zajęć 

Zapewnienie dzieciom bezpiecznego 

pobytu w przedszkolu i poza nim 

Cały rok Sprawdzenie, czy 

przeprowadzono praktyczną 

naukę korzystania z urządzeń na 

terenie przedszkola 

Dyrektor  

Przestrzeganie ramowego 

rozkładu dnia 

Systematyczność i różnorodność 

prowadzenia obserwacji 

przyrodniczych 

Wrzesień, 

październik, 

listopad, 

grudzień 

2020 r. 

Obserwacja zajęć, analiza 

dokumentacji, wywiad 

swobodny z dziećmi 

i nauczycielami 

Dyrektor  
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Załącznik nr 6 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego 

 

Lp. Prawidłowość realizacji Problemy w realizacji 
Kryteria sukcesu 

Tak/Nie 
Termin 

1.  

Monitorowanie wybranych obszarów pracy 

nauczycieli – organizacja zajęć uwzględniająca 

potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania dzieci 

  Październik 

2020 r. 

2.  

Prowadzenie działalności innowacyjnej                   

i wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania 

  Listopad  

2020r. 

3.  
Kształcenie kompetencji kluczowych   Styczeń  

2021 r. 

4.  
Monitorowanie efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

  Luty 2021 r. 
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Załącznik nr 7 

                                                                   Monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych 

Zakres monitorowania Osoby wykonujące zadania             

w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

Sposób 

monitorowania 

Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Udzielanie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w toku codziennej pracy 

nauczycieli z dziećmi oraz w toku 

współpracy nauczycieli ze specjalistami  

Nauczyciele poszczególnych grup 

,specjaliści prowadzący zajęcia 

specjalistyczne w przedszkolu            

( logopeda ) 

W trakcie 

obserwacji zajęć 

prowadzonych        

z dziećmi  

Poprzez kontrolę 

dokumentacji 

przebiegu 

nauczania  

Dyrektor lub 

osoba 

wyznaczona do 

koordynowania 

organizacji 

udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

Zgodnie                

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych     

i kontroli 

wewnętrznej  

Organizacja poszczególnych form zajęć; 

 Zajęć specjalistycznych ; 

korekcyjno- kompensacyjnych 

,logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-

społeczne  

Nauczyciele poszczególnych grup  

,specjaliści prowadzący zajęcia 

indywidualne lub grupowe 

W trakcie 

obserwacji zajęć 

prowadzonych         

z dziećmi  

 

Poprzez kontrolę 

dokumentacji 

przebiegu 

nauczania 

Dyrektor Zgodnie                

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych       

i kontroli 

wewnętrznej 

Organizacja porad i konsultacji dla 

rodziców  

Nauczyciele poszczególnych grup 

,specjaliści prowadzący zajęcia 

specjalistyczne w przedszkolu            

( logopeda ) 

Kontrola 

dokumentacji 

współpracy             

z rodzicami  

Dyrektor Zgodnie                 

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych      
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i kontroli 

wewnętrznej 

Współpraca z poradniami i instytucjami 

wspomagającymi rozwój dzieci 

Nauczyciele poszczególnych grup  

,specjaliści prowadzący zajęcia 

indywidualne lub grupowe w 

przedszkolu  

Kontrola 

dokumentacji 

współpracy ze 

środowiskiem  

Dyrektor Zgodnie                

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych     

i kontroli 

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych 

mających na celu wczesne rozpoznanie         

u dzieci dysharmonii rozwojowych               

i podjęcie wczesnej interwencji,                    

a w przypadku dzieci realizujących roczne 

przygotowanie przedszkolne prowadzenie 

obserwacji pedagogicznej zakończonej 

analiza i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole   

 

Nauczyciele poszczególnych grup, 

specjaliści prowadzący zajęcia 

specjalistyczne w przedszkolu 

Kontrola 

dokumentacji 

obserwacji 

pedagogicznych 

oraz diagnozy 

gotowości szkolnej 

dzieci 

Dyrektor Zgodnie                

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych     

i kontroli 

Opracowanie IPET-ów dla dzieci 

posiadających orzeczenie  do kształcenia 

specjalnego oraz planów wspomagania 

rozwoju dla dzieci , u których 

zdiagnozowano określone deficyty 

rozwojowe 

Nauczyciele poszczególnych grup, 

specjaliści prowadzący zajęcia 

specjalistyczne w przedszkolu 

Kontrola 

dokumentacji           

( IPET,PWR) 

Dyrektor Zgodnie                

z 

harmonogramem 

obserwacji 

pedagogicznych     

i kontroli 
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Załącznik nr 8 

Przykładowe projekty ewaluacji przygotowane przez zespoły nauczycielskie  

 

Projekt ewaluacji nr 1 

 

                                             Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju  

Zdefiniowanie celów ewaluacji  Zgromadzenie informacji o formach współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w 

środowisku lokalnym. 

Określenie odbiorców ewaluacji Dyrektor, nauczyciele, rodzice 

Identyfikacja zasobów (czasowych, 

finansowych, ludzkich) 

1. Czas realizacji ewaluacji: miesiąc. kwiecień 

2. Przedstawienie wyników: maj czerwiec 

3. Wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego 

Wskazanie wykonawców ewaluacji 

(członków zespołu ewaluacyjnego) 

Dwie osoby – nauczyciele. Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami 

ewaluacyjnymi, zbierać dane oraz pisać raport. 

Określenie przedmiotu ewaluacji Ocena działań : czy współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym służy jego rozwojowi oraz czy 

odpowiednie zarzadzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli . 

Sformułowanie pytań kluczowych 

(badawczych) 

1. Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym? 

2. Czy w działaniach przedszkola uwzględniane są potrzeby środowiska lokalnego? 

3. Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój przedszkola? 

4. Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa 

korzystnie na rozwój dzieci? 

Określenie kryteriów ewaluacji 1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego. 

2. Przedszkole uwzględnia i zaspokaja zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego. 

3.Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa 
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korzystnie na rozwój dzieci. 

Dobór metod badawczych Analiza dokumentów, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć 

Określenie ram czasowych 

ewaluacji (harmonogramu) 

Listopad 2020 r.: 

 opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów, 

 zebranie informacji od rodziców, nauczycieli, dyrektora. 

Styczeń 2021 r.: 

 raport ewaluacyjny 

Określenie formy raportu i sposobu 

upowszechniania wyników 

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej 

i opublikowany na stronie internetowej przedszkola, najważniejsze wyniki przedstawione rodzicom na 

zebraniach 

 

Projekt ewaluacji nr 2 

 

                                                                     Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

Zdefiniowanie celów ewaluacji 

 

 

 

 

Określenie odbiorców ewaluacji  

Cele ewaluacji wewnętrznej : 

1) Uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań , 

2) Eliminowanie czynników niesprzyjających efektywnej pracy , 

3) Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie jakości pracy przedszkola. 

 

Dyrektor , nauczyciele ,rodzice , środowisko lokalne , 

Identyfikacja zasobów (czasowych, 

finansowych, ludzkich) 

1. Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (styczeń 2020 r.). 

2. Wyniki są potrzebne przed rozpoczęciem II półrocza 

Wskazanie wykonawców ewaluacji 

(członków zespołu ewaluacyjnego) 

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub nauczyciel (koordynator ewaluacji). Osoby te będą 

opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport 



29 

 

Określenie przedmiotu ewaluacji Ocena działań czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

Sformułowanie pytań kluczowych 

(badawczych) 

1. Czy dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizację planu pracy 

przedszkola? 

2. Czy nauczyciele doskonalą się zawodowo i czy są do tego zachęcani przez dyrektora? 

3. W jaki sposób nauczyciele i dyrektor wykorzystują wnioski z nadzoru pedagogicznego do dalszej 

pracy? 

4. Czy nauczyciele wykorzystują bazę przedszkola oraz wiadomości z odbytych szkoleń do 

codziennego planowania pracy? 

Czy rodzice mają wpływ na planowanie pracy przedszkola? 

Określenie kryteriów ewaluacji 1. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. 

2. Zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu 

Dobór metod badawczych Ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – kwestionariusz, 

rozmowy z dziećmi 

Określenie ram czasowych ewaluacji 

(harmonogramu) 

1. Grudzień 2020 r. – opracowanie koncepcji ewaluacji. 

2. Grudzień 2020 r. – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora. 

3. 18 luty 2021r. – raport ewaluacyjny 

Określenie formatu raportu 

i sposobu upowszechniania wyników 

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej 

i opublikowany na stronie internetowej przedszkola, najważniejsze wyniki przedstawione rodzicom na 

zebraniach 
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                                                                                                        Załącznik nr 9 

                                                                                   Terminarz spotkań rady pedagogicznej: 

 

Lp. Termin 

Rodzaj posiedzenia 

rady 

pedagogicznej 

Tematyka Uwagi 

1. sierpień organizacyjna 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Sprawozdanie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej. 

2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym, zmiany w prawie 

oświatowym 

3. Organizacja pracy i przydział obowiązków w roku szkolnym 2020/2021 

4. Obowiązująca dokumentacja w przedszkola 

5. Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu. 

6. Wprowadzenie zmian w Statucie Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie 

7. Opracowanie planu WDN 

8. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

informacja o pracy przedszkola . 

9. Podsumowanie pracy zespołów metodycznych za rok szkolny 2019/2020 

10. Opracowanie procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania     

cowid19. 

11. Sprawy bieżące  

10.  Wnioski i uchwały 

 

2. wrzesień organizacyjna 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej 

2. Roczny plan Pracy Przedszkola 

3. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 
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4. Powołanie zespołów metodycznych : ds. ewaluacji wewnętrznej ,promocji ,udzielania  pomocy 

psychologiczno –  pedagogicznej ,do spraw wychowania i opieki, do modyfikacji dokumentacji 

przedszkolnej 

5. Ustalenie harmonogramu wyjść na plac przedszkolny. 

6. Ustalenie form kontaktów z rodzicami  

7. Wnioski i uchwały  

8. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

3. październik 
Warsztaty- 

muzyczno-ruchowe  

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej 

2. Szkolenie online  „W krainie muzyki i tańca”. 

3. Sprawy bieżące 

4. Wnioski i uchwały 

 

4. listopad Szkoleniowa 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3. Referat „ Metoda kolorowych dźwięków ”. 

4. Przedstawienie przykładowych zajęć i zabaw dotyczących w/w tematu przez nauczycielki 

poszczególnych grup wiekowych . 

5. Sprawy bieżące . 

6. Wnioski i uchwały 

 

5. grudzień warsztaty 

Porządek posiedzenia: 

1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej. 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3.Zastosowanie  tablicy interaktywnej w edukacji przedszkolnej 

4.Sprawy bieżące . 

5.Wnioski i uchwały 

 

6. styczeń podsumowująca Porządek posiedzenia:  
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analityczno-kontrolna 1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej . 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.Analiza i samoocena pracy nauczycieli w zakresie realizacji: 

 podstawy programowej , 

 stopnia realizacji zadań wynikających z planów i  programów pracy wychowawczo- 

dydaktycznej , opiekuńczej , 

 dodatkowych zadań , 

5.Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w 

przedszkolu. 

6.Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze. 

7.Wnioski i kierunki zadań na II półrocze. 

8.Wyniki pracy indywidualnej – wspierającej rozwój, prowadzonej w I semestrze (zajęcia wyrównawcze, 

zajęcia z dzieckiem zdolnym). 

9.Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna). 

10.Wyniki obserwacji rozwoju dziecka. 

11.Sprawy bieżące. 

12.Wnioski i uchwały 

7. luty warsztaty 

Porządek posiedzenia: 

1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej . 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Szkolenie online : „ Edukacja z inspekcja sanitarną ”- Program – „ Skąd się biorą produkty 

ekologiczne”. 

5. Sprawy bieżące . 

6.Wnioski i uchwały 

 

8. marzec szkoleniowa 

Porządek posiedzenia: 

1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członów Rady Pedagogicznej . 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie . 
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3. Referat „Wykorzystanie w procach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych .   Bezpieczne 

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

4.Sprawy bieżące . 

5.Wnioski i uchwały 

9. kwiecień warsztaty 

Porządek posiedzenia: 

1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej . 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3.Spotkanie zespołu ds. ewaluacji. 

4.Sprawy bieżące . 

5.Wnioski i uchwały  

 

10. czerwiec podsumowująca 

Porządek posiedzenia: 

1.Sprawdzenie i odnotowanie obecności członków Rady Pedagogicznej . 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Analiza i samoocena pracy nauczycieli w zakresie realizacji: 

 podstawy programowej , 

 stopnia realizacji zadań wynikających z planów i  programów pracy wychowawczo- 

dydaktycznej , opiekuńczej , 

 dodatkowych zadań , 

5..Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny – przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji 

6. Analiza pracy nauczycieli w II półroczu – sprawozdania. 

7.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających          

z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na 

kolejny rok szkolny. 

8.Sprawy bieżące. 

9.Wnioski i uchwały 

 

 

Członkowie rady Pedagogicznej : 
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2………………………………………... 

3………………………………………... 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 

7………………………………………… 

8………………………………………… 

9………………………………………… 

 

Zapoznano z Radą Pedagogiczną w dniu 08.09.2020r oraz podjęto uchwałę 7/2020/2021w dniu 08.09.2020r. 

 


