
Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w
Minodze

na rok szkolny 2019/2020
Data obowiązywania: od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 03  2017 r. w spawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658)

1. Podstawa zaplanowania zadań na rok szkolny 2019/2020. Art. 60 ust. 3 pkt 1

ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949) w 

związku z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r.

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 i 949) . 

§ 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 

roku  w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz.U.2015.1270).

3.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2019/2020, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem z

3 lipca 2019 r. 

4. Założenia do opracowania planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 

2019/2020, przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO-

WNP.4092.94.72.2019.TD z 22 sierpnia 2019 r. II. Podstawowe kierunki 

realizacji przez Małopolskiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Plan opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe  kierunki  realizacji  polityki  oświatowej  państwa  na  rok  szkolny
2019/2020.

2. Plan  nadzoru  pedagogicznego  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  na  rok  szkolny
2019/2020.

3. Wnioski po przeprowadzonej ewaluacji sformułowane przez wizytatorów Kuratorium
Oświaty w Krakowie.



Cele do realizacji

1. Podwyższenie wyników edukacyjnych.

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

3. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

4. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego  Małopolskiego Kuratora Oświaty

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

II.  Kierunki realizacji przez nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora Szkoły w roku 

szkolnym 2019/2020 w zakresie ewaluacji:

1. Na  podstawie  §  5  rozporządzenia  zostały  określone  cztery  formy  nadzoru

pedagogicznego (ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie);

2. Na podstawie § 23 rozporządzenia dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,

który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego,

którego dotyczy plan. Plan uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego

w poprzednim roku oraz podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.

     W rozporządzeniu szczegółowo opisano co zawiera plan nadzoru pedagogicznego.



Główne  zadania  dydaktyczne  i  wychowawczo-opiekuńcze  na  rok  szkolny  2019/2020

1. Wymagania:

W zakresie ewaluacji problemowej:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się:

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- rodzice są partnerami dla szkoły,

- zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi,

- uczniowie są aktywni,

- dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

2.Kontrola:

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć,

- organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Spis treści zawartych w planie

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II. Sposoby realizacji kierunków pracy szkoły.

III.   Kalendarium i harmonogram pracy szkoły

IV. Harmonogram wycieczek szkolnych.

V. Harmonogram spotkań z rodzicami.

VI. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej.

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom

dyrektor szkoły do końca sierpnia
2019

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do 15 września 
2019

Modyfikacja programu wychowawczo - 
profilaktycznego, procedur interwencyjnych, Statutu.

rada 
pedagogiczna, 
rady rodziców

do 30.11. 2019



Opracowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15  września 
2019

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i opiekuńczo
– wychowawczej

wszyscy 
nauczyciele

do września 
końca 2019

Przyjęcie Planu Nadzoru Pedagogicznego rada 
pedagogiczna, 

do 15.09.2019

Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, 
opiekun stażu

cały rok szkolny 
2018/2019

Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy 
nauczyciele

cały rok szkolny 
2018/2019

Nauczanie

Zadania Osoba odpowiedzialna
Termin

realizacji

Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Przeprowadzenie testów przedmiotowych w 
oddziałach I-III i IV - VIII.

dyrekcja, zespoły 
przedmiotowe, 
nauczyciele 

diagnoza 
wg 
harmonogra
mu

Analiza wyników testów przedmiotowych, 
przygotowanie wniosków do realizacji w następnym 
roku szkolnym

zespoły przedmiotowe, 
nauczyciele 

Sierpień 
2020

Organizacja konkursów szkolnych i poza szkolnych dyrektor, nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Współpraca z pedagogiem,  poradnią psychologiczno-
pedagogicznymi, pielęgniarką szkolną i rodzicami w 
celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i 
możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 
zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach 
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Organizacja  zawodów sportowych szkolnych i 
pozaszkolnych

nauczyciel w-f cały rok 
szkolny 
2019/2020

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020



Motywowanie uczniów do nauki , rozwijania swojej 
wiedzy i umiejętności ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy matematyczno- 
informatycznej z podstawami programowania

wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za
uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele cały rok 
szkolny 
2019/2020

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 
uczniów przez nauczycieli wg wymagań 
edukacyjnych poszczególnych przedmiotów.

dyrektor szkoły, w ciągu 
roku 
szkolnego

Hospitacje lekcji dyrektor szkoły,

Wychowanie

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo 
-profilaktycznego szkoły

wszyscy 
nauczyciele

cały rok 
2019/2020

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy 
nauczyciele

cały rok 
2019/2020

Organizowanie uroczystości i imprez kulturalnych, 
artystycznych, wycieczek szkolnych

wszyscy 
nauczyciele

zgodnie z 
harmonogramem 
2019/2020

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 
z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną

wychowawcy klas cały rok 
2019/2020

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekunowie 
samorządów

cały rok 
szkolny2019/2020

Wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za 
własne bezpieczeństwo i zdrowie

nauczyciele cały rok szkolny 
2019/2020

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i 
funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele cały rok szkolny 
2019/2020

Rozwijanie kompetencji czytelniczych nauczyciel 
bibliotekarz
nauczyciele

cały rok szkolny 
2019/2020

Zadania opiekuńcze



Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej uczniom szkoły wszyscy 
nauczyciele, 
opiekun świetlicy

cały rok szkolny 
2019/2020

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
(problemy rodzinne, adaptacyjne, dydaktyczne, 
wychowawcze i indywidualne potrzeby)

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas

cały rok szkolny 
2019/2020

Objęcie opieką  świetlicową dzieci dojeżdżających i 
rodziców pracujących w czasie pracy szkoły

wychowawcy klas,
opiekunowie 
świetlicy

cały rok szkolny 
2019/2020

Zorganizowanie opieki pedagogicznej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przy 
współpracy z MGOPS w Skale i instytucjami 
wspierającymi pracę szkoły

wychowawcy klas,
wyznaczeni 
nauczyciele

cały rok szkolny 
2019/2020

Zapewnienie uczniom obiadów w szkole w ramach 
opieki społecznej oraz płatnych dla chętnych uczniów.

dyrektor szkoły 
wychowawcy klas

cały rok szkolny 
2019/2020

II. SPOSOBY REALIZACJI KIERUNKÓW PRACY SZKOŁY

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMINY OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych

-Odnotowywanie w dzienniku 
zajęć pozalekcyjnych,
-monitoring
-kontrola

cały rok szkolny

dwa razy w roku
szkolnym

nauczyciele 

dyrektor szkoły

Przestrzeganie zapisów  
w ocenianiu bieżącym, 
śródrocznym i rocznym

Aktualizacja WZO ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zapisów w dokumentacji 
szkolnej

cały rok szkolny nauczyciele 
odpowiedzialni, 
dyrektor szkoły

Motywowanie uczniów 
do nauki

-podniesienie atrakcyjności 
zajęć lekcyjnych
-zadania dodatkowe,
-indywidualizacja pracy z 
uczniem
-udział uczniów w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych
i sportowych,

podczas każdej 
lekcji , 
dodatkowe 
zadania dla 
uczniów

nauczyciele 
przedmiotowcy, 
dyrektor szkoły

Zapobieganie 
występowaniu trudności 
w nauce

-przeprowadzanie pogadanek,
-szkolenie nauczycieli 
-praca z uczniem podczas lekcji
i na zajęciach pozalekcyjnych, 
pomoc koleżeńska

podczas każdej 
lekcji , zajęciach
pozalekcyjnych

nauczyciele 
przedmiotowcy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy, dyrektor 
szkoły



Aktywne uczestniczenie 
w konkursach 

-odnotowanie harmonogramu 
konkursów
-przygotowanie uczniów do 
konkursów 
-monitorowanie aktywności i 
samokontroli uczniów 
-udział w konkursach

podczas zajęć 
dodatkowych 
według 
zapotrzebowania

Nauczyciele 
przedmiotowcy

Integracja społeczności 
szkolnej (rodziców, 
uczniów i nauczycieli)

-realizacja uroczystości 
szkolnych
- wspólne narady rodziców z 
radą pedagogiczną
-zorganizowanie szkolenia dla 
rodziców i nauczycieli
-wspólne zorganizowanie 
Pikniku Rodzinnego

zgodnie z 
harmonogramem
imprez 
szkolnych

dyrektor, nauczyciele, 
rodzice, pracownicy 
obsługi szkoły

Kontynuacja działań 
profilaktycznych i 
wychowawczych 
zawartych w 
programach 

-aktualizacja programu 
wychowawczo 
profilaktycznego
-realizacja zadań zawartych w 
programach 

cały rok szkolny wychowawcy klas, 
pedagog i pozostali 
nauczyciele

III. KALENDARIUM I HARMONOGRAM PRACY  SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM
2019/2020

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ
SZKOLNYCH

Miesiąc Data UROCZYSTOŚĆ Organizator
Wrzesień 2 IX Rozpoczęcie  roku szkolnego

2019/2020
Agata Stopiak
Ewa Luty
Magdalena Natkaniec
Jolanta Czekaj
Barbara Kluczyńska

J    Joanna  Cyganek

9 IX Narodowe czytanie
„Nowele polskie”

27 IX Pasowanie na przedszkolaka

Październik 15 X
2019

Pasowanie na ucznia E. Miodek
M. Morawska

15 X
2019

Dzień Edukacji Narodowej  A. Morawska

16 X Dzień chleba E. Luty

P. Tomczyk

Święto pieczonego ziemniaka M. Miodek
M. Morawska
J. Cyganek

Listopad
X-XI
2019

Opieka nad mogiłami żołnierzy 
spoczywających na cmentarzu w

E. Luty
P. Tomczyk



Minodze
 XI
2019

Święto Niepodległości – 
Gminny przegląd pieśni i 
piosenek patriotycznych

G. Rodek
J. Cyganek
L. Rdest

Andrzejki S. Skotnicki
M. Natkaniec
A. Ślusarczyk
K. Migza
M. Kluza
Z Knapik

Grudzień 6 XII
2019

„I Ty zostań św. Mikołajem”
Mikołaj u najmłodszych

K. Migza
A. Ślusarczyk
M. Kluza
N. Natkaniec

6-20 
XII

2019

Świąteczny Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

I.Chochół

20 XII
2019

 Boże Narodzenie
- spotkanie opłatkowe przy 
wigilijnym stole
- Jasełka

Wychowawcy klas

 
L. Rdest

Styczeń I Dzień Babci i Dziadka
oddziały przedszkolne

K. Migza
A. Ślusarczyk
M. Kluza
M. Natkaniec

I

I Zabawa karnawałowa Wszyscy wychowawcy

Luty 14 II
2020

Walentynkowa poczta SU 

Marzec III
2020

 Konkurs Plastyczny „ Wesołego
Alleluja”

Koordynator: J. Cyganek

3 III
2020

 Powitanie wiosny Wszyscy wychowawcy kl I-III
Wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych

Kwiecień  IV
2020 Dzień Ziemi

J. Czekaj
E. Rybnik

MMaj V
2020

Święto Konstytucji 3 Maja
Festiwal szkolnej piosenki
Dzień Mamy i Taty

B. Kluczyńska
G. Rodek
Wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych

Czerwiec
Piknik szkolny

wszyscy nauczyciele, 
pracownicy,
rodzice



26 VI
2020

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2019/2020

A. Morawska  
J. Czekaj

Sierpień 15 VIII
2020

Uroczyste obchody poświęcone 
pamięci Pomordowanych na  
Barbarce – 15 sierpnia

Dyrektor,
Nauczyciele

Dni ustawowo wolne od pracy:

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r. piątek

 Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r. poniedziałek

 Boże Narodzenie – 23–26 grudnia 2019 r.

 Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r. środa

 Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r poniedziałek

 Święta Wielkanocne 9 – 14 2020 r

 Święto Pracy – 1 maja 2020 r. piątek

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r. czwartek

 Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r. czwartek

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 2 i 3 stycznia 2020 r.

 21,22,23 kwietnia 2020 r – egzamin ósmoklasistów

 12 czerwca 2020 r - piątek

IV. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Wycieczki  szkolne  będą  realizowane  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  uczniów  i  rodziców.
Wszelka dokumentacja znajduje się u dyrektora szkoły.

V. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

11.09.2019 r. – konsultacje i zebranie ogólne, godz. 18.00
20.11.2019 r. – konsultacje  godz. 18:00
22.01.2020 r. – konsultacje godz. 18:00
5.04. 2020 r.  – konsultacje  godz. 18:00
15.06. 2020 r.- konsultacje godz. 18.00



VI. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Lp. Termin Tematyka/cel

1. 28.08.2019 Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 

2 11.09. 2019 Przyjęcie Planu Nadzoru Pedagogicznego

5. 22.01. 2020 Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej 
pracy szkoły 

6 13.02. 2020 Posiedzenie plenarne 
7. 15.04 2020 Realizacja procesów; dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

sprawy różne
8 22.06.2020 Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły
9 26.06 2020 Posiedzenie plenarne - przedstawienie sprawozdania z Planu Nadzoru 

Pedagogicznego 

 
VII. GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO, BIBLIOTEKI, PIELĘGNIARKI

Imię 
i nazwisko 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Pedagog
Agnieszka  
Ślusarczyk

Współpraca
z PPP

Współpraca
Z PPP

11.00-11.55
11.30-11.55

11.00-11.55

11.30-
12.25

11.00-11.55

11.00-
12.25

Bibliotekarz
Jolanta  
Czekaj

8.00-10.00 8.45-12.35
13.25-
14.10

9.40-12.35 8.45-12.35
13.25-14-

10

Pielęgniarka
Marta  

Michalska
9.00-13.00

VIII.  Harmonogram obserwacji zajęć 
Lp. Nazwisko i imię Data/ miesiąc

1.
Miodek Edyta

wrzesień

2.
Morawska Maria

wrzesień

3. Cyganek Joanna październik

4. Czekaj Jolanta październik



5.
Kluczyńska Barbara

listopad

6.
Knapik Zbigniew 

listopad

7.
Morawska Anna

grudzień

8.
Migza Katarzyna

grudzień

9.
Skotnicki Szymon

styczeń

1
0. Tomczyk Paweł

styczeń

1
1. Rodek Grażyna

luty

1
2. Rdest Lidia

luty

1
3. Ślusarczyk Agnieszka

marzec

1
4. Luty Ewa

marzec

1
5. Natkaniec Magdalena

kwiecień

1
6. Zadęcka Romana 

kwiecień

1
7. Szpik-Pasek Urszula

kwiecień

1
8. Chochół Izabela

maj

1
9. Dębska Magdalena

maj

2
0. Adamska Olga

październik

2
1. Rybnik Ewelina

wrzesień

2
2. Kluza Marzena

październik

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski 
został przyjęty na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej w dniu 11.09.2019 r.


