Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora
przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 (wyciąg)
Podstawa prawna:




Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016
1. Zintensyfikować pracę z dziećmi 6- letnimi w zakresie przygotowania do podjęcia
nauki w klasie I – znajomość nowej podstawy programowej (przedszkole i pierwszy
etap szkoły podstawowej), przegląd i stosowanie metod pracy z dzieckiem 6 - letnim.
2. Zwiększyć ilość zabaw i zajęć na powietrzu. Przestrzegać czasu pobytu na powietrzu.
3. Przestrzegać zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

4. Zamieszczać na stronie internetowej ciekawe porady, artykuły, linki dla rodziców
dotyczące rozwoju dziecka.
1.Ewaluacja wewnętrzna:
1.Przedmiot ewaluacji: Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój
dziecka
Cel ewaluacji: Budowanie systemowych rozwiązań wspomagających rozwój dziecka
Termin: listopad 2016
Zakres badania (pytania ewaluacyjne):
 Czy przedszkole prowadzi działania wspomagające rozwój dziecka
 W jaki sposób przedszkole pozyskuje i wykorzystuje informacje w zakresie
wspomagania rozwoju dziecka
 Co świadczy o systemowości podejmowanych działań
 W jaki sposób rodzice są informowani o działaniach wspomagających rozwój ich
dzieci
2.Przedmiot ewaluacji: Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego rozwoju
Cel ewaluacji: Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska i korzysta z jego
zasobów

Termin: styczeń 2017
Zakres badania (pytania ewaluacyjne):
 Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska
 Jakie działania podejmowane są przez przedszkole, aby zaspokoić potrzeby lokalnego
środowiska
 Czy podejmowane przez przedszkole działania służą zaspokajaniu potrzeb środowiska
 Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy przedszkola ze środowiskiem
lokalnym

2. Tematyka i terminy kontroli przestrzegania prawa:
1. Kontrola sposobu wykorzystywania programu do planowania zajęć dydaktycznych
przez nauczycieli.
2. Kontrola uzyskanych efektów wdrażania podstawy programowej.
3. Przestrzeganie praw dziecka i upowszechniania wiedzy o tych prawach.
4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki.
5. Kontrola prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i obserwacji
dzieci.
6. Kontrola sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej
pracy.
7. Monitorowanie wybranych obszarów pracy nauczycieli.

3. Wspomaganie
1. Szkolenia, warsztaty:
Metody i formy przygotowania do czytania,
Metody aktywizujące w praktyce,
Wczesna nauka języka nowożytnego a integracja treści programu wychowania
przedszkolnego
2. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego:
Ewaluacja pracy nauczyciela,
Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych,
Monitorowanie staży – sposób realizacji zadań
3. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola:
- Zebranie organizacyjne:
 przyjęcie planu pracy przedszkola na rok 2016/2017,
 opiniowanie przedszkolnego zestawu programów,
 opiniowanie organizacji pracy w nowym roku szkolnym (ramowy rozkład dnia),



zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego – uchwała rady pedagogicznej dotycząca
organizacji doskonalenia zawodowego
- Podsumowanie pracy za I półrocze – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
- Podsumowanie pracy za II półrocze – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola

