PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie

EWALUACJA
CEL EWALUACJI
Zebranie informacji dotyczących respektowania w placówce norm społecznych.
Ustalenie: Czy podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający
osiąganiu celów placówki.
OBSZAR
Procesy zachodzące w placówce.
WYMAGANIA
W placówce respektowane są normy społeczne.
Monitoruje się realizację zadań placówki w kontekście potrzeb wychowanków
Przedmiot ewaluacji
HARMONOGRAM
Czy organizacja zajęć świetlicowych dla
1. Spotkanie Rady Pedagogicznej, powołanie
uczniów przed i po lekcjach w ramach Grup
zespołów odpowiedzialnych za prowadzenie
Wychowawczych jest zgodne z art 67 pkt.3
poszczególnych działań i przedstawienie
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
informacji i wniosków.
1991r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)?
Wrzesień 2016
Czy w placówce realizuje się działania
2. Badania przeprowadzane przez zespoły
dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej
I-V 2017
wychowanków?
3. Spotkanie wszystkich nauczycieli i ustalenie
Czy podejmowane w placówce działania są
wniosków końcowych. Sformułowanie raportu
spójne i odpowiednie do potrzeb wychowanków i końcowego z ewaluacji.
sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu
VI 2017
pożądanych postaw i zachowań?
Czy w efekcie analizy wniosków z badań
wewnętrznych i zewnętrznych w placówce
podejmowane są działania zmierzające do
rozwoju kompetencji czytelniczych i
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży?
Dyrektor w trakcie ewaluacji obserwuje zgodnie z celami ewaluacji prowadzone przez nauczycieli
zajęcia.

Temat kontroli

KONTROLA
Odpowiedzialny
Termin
za zadanie

Przepis prawa

Uwagi

Prawidłowość realizacji
zadań świetlicy w ramach
Grup Wychowawczych
Prawidłowość sprawowania
dyżurów przez nauczycieli
Przestrzeganie procedur
związanych z
bezpieczeństwem
wychowanków

Dyrektor
Wicedyrektorzy
kierownik grup
wychowawczych
Wicedyrektorzy
Wicedyrektorzy

I/2017
VI/2017

Ustawa o systemie Analiza
oświaty, Statut
dokumentacji
ZPS

IX/2016 –
V/2017
IX/2016 –
V/2017

Statut ZPS w
Tczewie
Organizacja zajęć
przyjęta w ZPS

Obserwacja
Obserwacja
Kontrola
dokumentacji

WSPOMAGANIE

Nazwa szkolenia
Dofinansowanie
indywidualnych form
doskonalenia
nauczycieli
Zmiany w prawie
oświatowym
IPET

Temat narady
Przedstawienie zmian w
przepisach prawa
oświatowego
Analiza wyników
egzaminów
zewnętrznych

SZKOLENIA
Podmiot
Przewidywany termin
odpowiedzialny
Dyrektor
Rok szkolny 2016/2017

Szkolenie zewnętrzne

listopad 2016

Październik 2016
Maj 2017
NARADY
Odpowiedzialny
Termin
Dyrektor
Wrzesień 2016
Czerwiec 2017
Szkolenie

Wicedyrektorzy

CEL OBSERWACJI
Prawidłowość organizacji zajęć
świetlicowych
Prawidłowość organizacji pracy
biblioteki szkolnej

Uwagi
Zgodnie z wieloletnim
planem doskonalenia

Odp. D. WarczakWyczyńska
Odp. R. Naprawa

Uwagi

Grudzień 2014

PRZEDMIOT OBSERWACJI
Organizacja zajęć pod kątem
osiągnięcia założonego celu

NAUCZYCIEL
PRZEDMIOT
Wicedyrektorzy

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty

Art. 40.7 Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w
roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego
§ 22. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia Radzie
Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

ZADANIA
TERMIN
SZCZEGÓŁOWE
Przedstawienie ogólnych Styczeń 2017
wniosków ze
sprawowanego nadzoru
Przedstawienie
Sierpień 2017
wyników i wniosków ze
sprawowanego nadzoru
pedagogicznego

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor i
wicedyrektorzy
Dyrektor i
wicedyrektorzy

Plan nadzoru wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/N/2016r.z dnia 14.09.2016r.
Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie

UWAGI

