
Plan nadzoru pedagogicznego 

Rok szkolny 2020/21 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom 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 szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 

2019/2020 
  

1. Monitorować przebieg stażu nauczyciela stażysty. 

2. Kontynuować współpracę z Rodzicami tak, by czuli się współorganizatorami życia 

przedszkolnego i mieli wpływ na dalszy rozwój swoich pociech. 

3. Zachęcać dzieci do rozwijania aktywności fizycznej, artystycznej, matematycznej, 

sensorycznej – wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu 

sportowego. 

4. Nadal wykorzystywać tablicę interaktywną podczas pracy z dziećmi – zbyt rzadko 

wykorzystywane są programy interaktywne dla dzieci. 

5. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

6. Kontynuować realizację tematyk wynikających z zainteresowań dzieci. 

7. Kontynuować pracę związaną z poznawaniem przez dzieci literatury: bajki, baśnie, 

opowiadania. 

8. Realizować projekt „Szkoła zza płotu” wspólnie z Niepubliczna  Szkołą Podstawową 

IES w Karolinowie 

  
  

Motto:   „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 
  

   Wisława Szymborska 
  
  
  

Problem  wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczy do realizacji: 
  

W jaki sposób nauczyciele stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań 

czytelniczych dzieci, utworami z klasyki literatury dziecięcej? 
  

Zadanie: 
  

Stwarzać warunki umożliwiające dzieciom rozwój zainteresowań znanymi  autorami 

literatury dziecięcej ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej różnorodność i bogactwo. 
  

Cele operacyjne do zrealizowania: 



  
1. Dziecko zna wybrane utwory literatury dziecięcej. 
2. Dziecko wyrabia nawyk dbania o książki, wykorzystując je we właściwy sposób. 
3. Dziecko potrafi zinterpretować treść poznanych utworów literackich przedstawiając  je w 

sposób werbalny i niewerbalny. 
4. Dziecko rozumie przesłanie moralne wierszy, bajek, baśni i legend. 

  

EWALUACJIA WEWNĘTRZNA 

Wymaganie 1: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 
  

KONTROLA 
  

Szczegółowa tematyka Sposób realizacji Termin 

Kontrola obowiązku w zakresie rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

Analiza 

dokumentacji. 

Bieżące 

dokonywanie 

korekt 

Wrzesień 

Cały rok 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (plany 

miesięczne, zapisy w dzienniku, obserwacje pedagogiczne) 

Analiza 

dokumentacji. 

Cały rok 

Kontrola działań nauczycieli w zakresie realizacji zadań 

określonych w planie rocznym. 

Analiza 

dokumentacji, 

obserwacja. 

Styczeń 

Czerwiec 

Kontrola realizacji podstawy programowej. Analiza 

dokumentacji, 

obserwacja. 

Cały rok 

Kontrola wydawania rodzicom informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Analiza 

dokumentacji. 

Cały rok 

  
  

WSPOMAGANIE 
  

  Szczegółowa tematyka Termin Sposób realizacji 

ZAKRES 

Wybrane przez nauczycieli kursy 

doskonalące 

Podane przez 

ośrodki – rok 

szkolny 

Szkolenia 

zewnętrzne 

Organizacja zabawy karnawałowej Styczeń - Luty Animatorzy 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 

u dzieci 6-letnich. 

Czerwiec Nauczyciele dzieci 

6 -letnich 

Organizacja uroczystości i warsztatów: 

- Przegląd piosenki patriotycznej pod 

hasłem „Dla Niepodległej”, 

  

 - „Przedszkolaki w biało-czerwonych 

barwach”- marszobieg w ogrodzie 

przedszkolnym z okazji Święta  Flagi”. 

  

Listopad 

  

  

  

Maj 

  

  

 Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

  

  

  



  

- „Parada wiosenna pod hasłem 

„Kolorowo witamy wiosnę” 

  

„Zumba Kids” – warsztaty integracyjne 

dla dzieci z wszystkich grup wiekowych 

z okazji Dnia Przedszkolaka. 

  

- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej (jeśli będzie to możliwe do 

zrealizowania COVID 19) 

  

- Przedszkolny koncert kolęd i pastorałek 

pt „Lulajże Jezuniu”. 

  

- Prezentacje twórcze Mały Art. 

„Dziękuję mamo, dziękuję tato”(jeśli 

będzie to możliwe do zrealizowania 

COVID 19) 

  

  

Marzec 

  

  

Wrzesień 

  

  

Październik 

  

  

  

Grudzień 

  

  

Kwiecień 

  

  

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

  
  
  

MONITOROWANIE 

Szczegółowa tematyka Sposób realizacji Termin 

Kontynuacja współpracy ze środowiskiem lokalnym. Obserwacja. Na bieżąco 

Udział w  akcjach charytatywnych. Obserwacja. Na bieżąco 

Organizacja wycieczek autokarowych. Analiza 

dokumentacji, 

przestrzeganie 

bezpieczeństwa. 

Na bieżąco 

Udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach. Obserwacja. Na bieżąco 

Wspieranie rozwoju dziecka na kolejnych etapach 

edukacyjnych w związku z realizacją obowiązku 

szkolnego. 

  

Analiza 

dokumentacji, 

obserwacja. 

Cały rok 

  
 


