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Podstawa prawna:  

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze. zm.). 

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59, 949). 

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 60, 949). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), 

 

Nadzór pedagogiczny w Zespole Szkół w Kalinówce prowadzony był zgodnie z Rocznym planem 

nadzoru na rok szkolny 2017/18. 

 Polegał na: 

1) Diagnozowaniu wybranych obszarów pracy szkoły. 

2) Badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3) Obserwacji lekcji. 

4) Monitoringu. 

5) Wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. 

 

Diagnozie pracy szkoły podlegały następujące dziedziny: 

1) Wewnętrzny system zapewnienia jakości. 

2) Promocja szkoły. 

3) Kierowanie szkołą. 

4) Warunki działalności szkoły. 

5) Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy. 

6) Programy nauczania. 

7) Przebieg procesu kształcenia. 

8) Efekty kształcenia. 

9) Zapewnienie równości szans. 

10) Praca wychowawcza szkoły. 

11) Praca opiekuńcza szkoły. 

12) Działania profilaktyczne. 

13) Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. 

 

Celem nadzoru pedagogicznego jest: 

- Zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły. 

- Doskonalenie, jakości pracy. 

- Zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

- Ukształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku. 

- Upowszechnienie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

- Zapewnienie sprawności organizacyjnej. 

- Zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. 

- Poznanie potrzeb, koniecznych do zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia, 

wychowania i opieki. 

- Zapewnienie wszystkim uczestnikom życia szkolnego funkcjonowania w zdrowych, bezpiecznych                           

i higienicznych warunkach. 

- Zapewnienie każdemu uczniowi możliwości ciągłego postępu. 

- Zapewnienie rozwoju osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Ukierunkowanie pracy na  rozwój ucznia. 

- Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Wykorzystywanie analizy wyników do podnoszenia efektywności kształcenia. 

- Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwoju osobowego wszystkim uczniom. 

- Znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego przez uczniów. 

- Znajomość programu wychowawczego przez rodziców. 

- Zaspokajanie potrzeb wychowawczych uczniów. 
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- Zapewnienie dostępnych form pomocy uczniom, którzy jej potrzebują. 

- Zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju ucznia. 

- Znajomość  i przestrzeganie  programu profilaktycznego przez uczniów. 

- Znajomość programu profilaktycznego przez rodziców. 

- Zdiagnozowanie potrzeb szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w celu 

właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie. 

 

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2017/2018 był realizowany z uwzględnieniem: 

1. Jawności wymagań i sposobów ich realizacji – dyrektor określił to w formie procedur, instrukcji 

postępowania, ustnych wyjaśnień, wskazówek. 

2. Obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkoły w wybranych obszarach, a także poszczególnych 

nauczycieli. 

3. Sprzyjania i wyzwalania samodzielności oraz aktywności nauczycieli na rzecz pobudzenia                                             

i umocnienia poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy. 

4. Etyki zawodowej. 

5. Dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników nadzoru. 

 

Czynności dyrektora szkoły, wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru w całym roku szkolnym, 

miały różny charakter i przyjmowały następujące formy: 

1. Ewaluację wybranych obszarów i wymagań. 

2. Kontrolowanie, monitorowanie i badanie wybranych obszarów pracy szkoły. 

3. Gromadzenie informacji i ocenianie pracy nauczycieli. 

4. Obserwację zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami. 

5. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły poprzez szkolenia, narady, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 

6. Zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa dyrektor szkoły realizował zadania nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018. 

 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji, ankiet, rozmów z nauczycielami, rodzicami i uczniami  

oraz analizy sprawozdań przedstawionych przez nauczycieli, obserwacji i przeglądów stwierdzam,  

że nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora, gdyż plan  nadzoru  

na rok szkolny 2017/18 został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,   

jest dostępny w sekretariacie szkoły i na internetowej stronie szkolnej. W roku szkolnym 2017/2018  

przeprowadzono w szkole  kontrolę doraźną Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szkoła nie była poddana 

ewaluacji zewnętrznej. 

Kontrola wewnętrzna doraźna przeprowadzona została w związku ze skargą rodziców ucznia  na sposób 

dostosowania wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni zawartych w opinii oraz niesatysfakcjonującą 

współpracę z nauczycielem. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń. 

Wnioski: 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie poprzedzone konsultacją z pedagogiem 

szkolnym.                   

 Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych technik 

komunikacyjnych do zastosowania we współpracy z rodzicami. 

 Zadaniem Rady Pedagogicznej jest opracowanie jednolitych zasad współpracy z rodzicami,  

a zagadnienie współpracy uczynić należy jednym z przedmiotów ewaluacji w przyszłym roku 

szkolnym. 

 

Promocja szkoły 
 Osiągnięcia uczniów i ważne  wydarzenia w szkole są opisywane na stronie internetowej szkoły, która 

jest systematycznie aktualizowana. Promocją szkoły jest udział naszych uczniów w uroczystościach 

gminnych, parafialnych, gdzie uczniowie prezentują przygotowane programy artystyczne lub prace 

konkursowe: 

- występy artystyczne na Gminnych Dożynkach w Dominowie; 
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- Akademia Rocznicy Niepodległości w Urzędzie Gminy Głusk; 

- udział w podsumowaniu Projektu Gminnego „Razem dla bezpieczeństwa” - I miejsce w kategorii 

filmowej; 

- Msza Pamięci przy Mogile w Lesie Krępieckim we współpracy z parafią w Kazimierzówce. 

 

 Osiągnięcia szkoły były również prezentowane w: 

- Biuletynie Informacyjnym Gminy Głusk, 

- na stronach internetowych www.szkola.kalinowka.net , www.ias24.eu 

 

Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się społecznie 

 w działalność szkoły i środowiska. Mieszkańcy Kalinówki, Kazimierzówki, Abramowic Prywatnych 

 i okolicznych miejscowości chętnie uczestniczą w formach integracyjnych i kulturalnych 

proponowanych przez szkołę.  

Szkoła – nauczyciele i rodzice - nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników wspierających jej 

działalność dydaktyczno-wychowawczą, jak i wspomagają materialnie.  

 

Wewnętrzne uregulowania prawne. 

Wewnętrzne uregulowania i procedury zawarte w Statucie odpowiadają przepisom prawa i są zgodne                      

z działalnością szkoły. Zarówno Statut Szkoły i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania 

są dostępne społeczności szkolnej. Wychowawcy na lekcjach wychowawczych przedstawiają uczniom 

regulaminy i programy bezpośrednio ich dotyczące. Są to „Program Wychowawczy”, „Program 

Profilaktyczny”. Wszystkie dokumenty szkoły są dostępne dla zainteresowanych w sekretariacie szkoły, 

bibliotece i w Internecie. 

Nauczyciele na bieżąco prowadzą ewidencję spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.  

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji, natychmiast powiadamiani 

są o tym fakcie rodzice ucznia. Nauczyciel-wychowawca wraz z dyrektorem prowadzą rozmowę                                  

z uczniem i rodzicem oraz wspólnie znajdują przyczynę absencji i starają się ją wyeliminować.  

Szkoła  współpracuje z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Komisją Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Kuratorem Sądowym. 

W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. Uczniowie mają prawo do własnego zdania  

i obrony swoich praw zgodnie z obowiązującym Programem Wychowawczym oraz Statutem. 

Wszystkie działania w szkole są zgodne z Konwencją Praw Dziecka. Szkoła zapewnia równe szanse 

rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Wychowawcy ściśle współpracują z PPP, rodzicami  w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

deficytów rozwojowych, które powodują zaburzenia przyswajania wiedzy lub stosowaniu 

podstawowych  norm współżycia społecznego. 

 

Dokumentacja szkolna 

Dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uwzględnia 

realizację podstawowych praw ucznia. Szkolny plan nauczania odpowiada założeniom ramowego planu 

nauczania. 

W szkole powołane zostały zespoły nauczycieli do realizacji wybranych zadań dydaktyczno-

wychowawczych, których zadaniem było opracowanie i wprowadzenie w życie programów: 

wychowawczego i profilaktyki. 

 

Badanie wyników nauczania i efektów kształcenia 

Szkoła posiada zestaw programów nauczania opracowany dla oddziałów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. W wybranych i realizowanych programach 

nauczania uwzględnione są przedmioty i treści zawarte w podstawie programowej.  

Wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego w sposób 

określony w przepisach. Cele nauczania i wymagania edukacyjne są jasne i zrozumiałe dla uczniów 

przedstawione uczniom i rodzicom na lekcjach i na stronie internetowej. 

Nauczyciele planują realizację treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową.  Treści 

kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, co przedstawiają zapisy  

w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciele przygotowują się do zajęć edukacyjnych.  

http://www.szkola.kalinowka.net/
http://www.ias24.eu/
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Prowadzą zajęcia w taki sposób, aby zainteresować uczniów danym tematem oraz aktywizują uczniów 

słabszych. Prowadząc lekcje stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania, tak, aby każdy uczeń 

mógł opanować przewidziane w programie treści nauczania. Stwarzają uczniom możliwość prezentacji 

własnych poglądów, współdziałania w zespole i podejmowania decyzji.   

Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów diagnozują indywidualne 

potrzeby i osiągnięcia uczniów oraz dostosowują wymagania edukacyjne do uzdolnień uczniów. 

Respektują postanowienia oraz dostosowują się do wskazówek Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej. Szkolny system oceniania wspiera umiejętność uczenia się. Przestrzegane są zasady 

oceniania, promowania, klasyfikowania i egzaminowania. Szkoła gromadzi, analizuje i eksponuje 

osiągnięcia uczniów. Najlepsi uczniowie w różnych dziedzinach są nagradzani wobec całej społeczności 

szkolnej, często również na uroczystościach o szerszym zasięgu.  

 

Uczeń zdolny w szkole 

Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym. Dla tych uczniów 

organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów, w których wykazują uzdolnienia. Uczniowie, 

mobilizowani przez nauczycieli biorą aktywny udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach- 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych oraz odnoszą sukcesy. Do różnorodnych konkursów 

przystąpiło 993 uczniów, którzy uczestniczyli w 57 różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. 
Aktywność uczniów w konkursach i duża liczba nagrodzonych wskazują, że w szkole jest duża grupa 

uczniów o zainteresowaniach intelektualnych, artystycznych, technicznych i sportowych. Wyniki przez 

nich uzyskiwane w konkursowych zmaganiach świadczą  o dobrej współpracy ucznia  

i nauczyciela. Wzrastający sukcesywnie poziom umiejętności uczniowskich można zaobserwować 

w wynikach konkursów.  Jest to powodem naszej satysfakcji. Należy nadal aktywizować  

jak największą liczbę dzieci i młodzieży do podejmowania prób sprawdzenia własnych możliwości 

w dziedzinie, która uczniów interesuje. Szczegółowe zestawienie tabelaryczne znajduje się 

 w Raporcie z ewaluacji wewnętrznej. 

 
Uczeń wymagający wsparcia 

Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy  

i umiejętności. Ponadto organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

dla uczniów, których celem jest likwidacja zaległości z takich przedmiotów jak: matematyka,  język 

polski, historia, język angielski. Realizacja tych zajęć została opisana w Raporcie z ewaluacji 

wewnętrznej 2017/18.  

Dodatkowo zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla wszystkich klas młodszych.                     

Badanie ewaluacyjne wskazuje, że udzielono wsparcia wszystkim uczniom z opiniami i orzeczeniami 

zgodnie z zaleceniami poradni. Zastosowano następujące formy wspomagania: 

- dostosowano wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów; 

- zorganizowano zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne; 

- dostosowano warunki sprawdzianu OKE do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów. 

 

Szkoła realizuje zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych zawarte w opiniach i orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Prowadzone przez szkołę rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

pozwala zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną także tym uczniom, których rodzice nie 

wykazują zainteresowania pogłębioną diagnozą problemów dziecka w poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Niezbędne jest rozszerzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli o formy 

zapewniające im nabycie umiejętności pracy z uczniami,  z nieznanymi dotąd problemami zdrowotnymi 

uczniów. 

 

 

 

Organizacja i warunki kształcenia  
Prowadzone działania umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w taki sposób,  
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aby uczniowie zainteresowani daną dziedziną mogli w tych zajęciach uczestniczyć. Ponadto uczniowie 

szkoły podstawowej i gimnazjum skorzystali z bezpłatnych zajęć wyrównawczych organizowanych 

na terenie szkoły przez nauczycieli. Brali w nich udział zarówno uczniowie, którzy mają problemy  

z nauką, jak również dzieci szczególnie uzdolnione. Zajęcia odbywały się po obowiązkowych godzinach 

lekcyjnych. 

 

W minionym roku nauczyciele realizowali z uczniami różnych klas pięć innowacji pedagogicznych 

zgłoszonych i zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie – polonistyczno-historyczną, 

teatralną, informatyczną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, doradztwa zawodowego - dzięki czemu 

uczniowie mieli możliwość podejmowania różnorodnych działań i poszerzania wiedzy, umiejętności w 

interesującej  ich dziedzinie. 

 

Nauczyciele są otwarci w stosunku do siebie i uczniów, traktują ich z życzliwością i okazują 

zainteresowanie ich problemami oraz udzielają im wsparcia w różnych sytuacjach. Stwarzają sytuacje 

sprzyjające dokonywaniu przez uczniów właściwych wyborów, podejmowaniu decyzji   

i przyjmowaniu odpowiedzialności w sytuacjach trudnych. Zagadnienia te omawiane są na lekcjach 

wychowawczych oraz stosowane w codziennych kontaktach z uczniami. 

W szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd Uczniowski wybierany 

jest w prawdziwych, demokratycznych wyborach. Wybór uczniów jest ostateczny i przez wszystkich 

szanowany. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, jak i cały Zarząd SU, współpracują z dyrektorem 

i wszystkimi nauczycielami. Samorząd Uczniowski działa w imieniu uczniów.  Propozycje Samorządu 

odnośnie imprez i zabaw są akceptowane po spełnieniu niezbędnych i jasno określonych warunków. 

Stosunki pomiędzy Samorządem i dyrektorem są dobre. Uczniowie są zapoznawani z prawami  

i obowiązkami na początku roku szkolnego na lekcjach wychowawczych.   

 

Wychowawcy w większości rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie opieki i przekazują informację 

Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednimi, 

dostępnymi formami opieki. Są to m.in. opieka socjalna w postaci posiłków refundowanych 

 i podręczników, opieka nad uczniami z trudnościami w nauce –  dyrektor i wychowawcy współpracują 

z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc społeczną, takimi jak: PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Szkoła  dąży do spójności własnych oddziaływań pedagogicznych ze środowiskiem rodzinnym.  

 

Rozpoznane są potrzeby Rady Pedagogicznej  i nauczycieli. Indywidualne plany rozwoju zawodowego 

są zgodne z potrzebami szkoły. Nauczyciele chętnie współpracują ze sobą. Organizują wspólnie 

występy teatralne, konkursy, apele, podejmują działania mające na celu lepsze przygotowanie uczniów 

klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Ocena pracy nauczycieli dostarcza informacji o jakości ich 

pracy i ma wpływ na ich rozwój zawodowy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje lub kontynuują 

dokształcanie, w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w szkole. Sukcesy nauczycieli 

są doceniane i nagradzane.  

 

 

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Celem badania jest: 

- dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów; 

- zebranie informacji w celu podjęcia działań wspierających, w tym wewnątrzszkolnego doskonalenia 

nauczycieli; 

- podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego. 

Na początku roku szkolnego przeprowadzono wstępne diagnozy  przedmiotowe  mające na celu 

ustalenie poziom opanowania wiedzy przez poszczególnych uczniów. Wyniki testów sprawdzających  

w tych klasach były podstawą opracowania planów wynikowych i programów naprawczych przez 

poszczególnych nauczycieli. Oceny śródroczne i roczne są obrazem opanowania materiału przez 

uczniów. W klasie trzeciej Gimnazjum  przeprowadzono kilkakrotnie testy sprawdzające. 

Wyniki testów gimnazjalnych są prezentowane w Raporcie ewaluacji wewnętrznej 2017/18. 
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Dalsze kształcenie - absolwenci 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do informacji ułatwiający im wybór dalszego etapu  kształcenia. 

 W klasie III Gimnazjum zostały przeprowadzone lekcje informujące o rodzajach szkół 

ponadgimnazjalnych.  Uczniowie szczegółowo mogli dowiedzieć się o zasadach rekrutacji  

oraz o możliwościach  dalszego kształcenia po ukończeniu danej szkoły. Na lekcjach wychowawczych 

nauczyciel polecał uczniom informatory oraz materiały reklamowe przesyłane przez szkoły. 

Zorganizowano spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, Świdnika                                            

i Powiatu Lubelskiego.  Uczniowie wzięli udział  w Lubelskich Targach Edukacyjnych. 

Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów. Wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku 

kształcenia zbieżne są z uzyskiwanymi przez nich wynikami egzaminów zewnętrznych.  

 

Współpraca z rodzicami 

Nauczyciele i dyrektor  współpracują z rodzicami i uczniami, zachęcają  ich do aktywnego udziału  

w życiu szkoły. Zarówno rodzice, jak i uczniowie, z ogromnym zapałem i coraz liczniej uczestniczą 

 w różnych formach życia szkolnego. Zebrania z rodzicami są okazją do szczerej wymiany poglądów, 

spostrzeżeń i uwag. Rodzice otwarcie mówią o różnych sprawach dotyczących dzieci i szkoły.   

Wszystkie zgłaszane sprawy są analizowane i rozwiązywane. Program wychowawczy szkoły 

realizowany jest we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii. Pod koniec sierpnia 

został zatwierdzony przez Radę Rodziców Program Wychowawczy Szkoły. Program został opracowany 

po zasięgnięciu opinii rodziców, nauczycieli i uczniów. Rodzice współpracują ze szkołą we wdrażaniu 

tego programu. Działania wychowawcze szkoły są w tym zakresie jednolite i spójne.  

Pomieszczenia szkolne są utrzymane w czystości i na bieżąco odnowione, również poprzez czynny 

udział rodziców.  Rada Rodziców wspomaga szkołę w zakupie  pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

 

BHP w szkole 

Szkoła wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, mimo trudnych warunków 

lokalowych. Potwierdzają to kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne. Cała społeczność 

szkolna dba o ład, czystość i estetykę swoich pomieszczeń. Obiekty szkolne, ich wyposażenie  

oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Świadczy o tym niski wskaźnik wypadków dzieci i pracowników na terenie szkoły. 

Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę 

przez nauczycieli i rodziców sprawujących opiekę podczas danej imprezy. Opieka nad uczniami 

podczas przerw jest wystarczająca. Na terenie szkoły nie doszło do żadnych wypadków z udziałem 

uczniów, czy nauczycieli. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego oraz 

pracy w pracowniach zapoznani są z zasadami bhp obowiązującymi w szkole. Zasady te często były 

przypominane na apelach szkolnych oraz przed różnymi imprezami. Wszystkie przepisy w zakresie bhp 

są przestrzegane. 

 

Obserwacje lekcji 

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzona była przez 

wicedyrektora szkoły (kontrola planowa), natomiast kontrola prawidłowości organizacji kształcenia 

specjalnego przez dyrektora szkoły. W tym roku szkolnym dyrektor i wicedyrektor przeprowadzili  

26 obserwacje lekcji. Były to obserwacje kontrolno-doradcze i oceniające oraz kontrola zapisów                         

w dzienniku lekcyjnym. Wszyscy nauczyciele byli przygotowani do zajęć.  Zajęcia były prowadzone                           

w sposób ciekawy i często nowatorski, z wykorzystaniem technologii TIK. Nauczyciele zachęcali 

wszystkich uczniów do aktywności i pełnego udziału w lekcji. Przed obserwacją lekcji nauczyciele 

odbywali rozmowę, przedstawiali dyrektorowi scenariusz zajęć, po lekcji odbywały się rozmowy 

pohospitacyjne, w trakcie których omawiano zajęcia. 

 

 

Wnioski: 

- kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dotyczy wszystkich 

nauczycieli, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia zawodowego; 
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- nauczyciele o najniższym stażu powinni prowadzić dokumentację z pomocą swoich opiekunów; 

- dzienniki lekcyjne będą kontrolowane dwa razy w okresie oraz wg. potzreb. 

 

 

Monitoring. 

 

1. Przygotowanie sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych. 

Sale lekcyjne zostały przygotowane do zajęć. W salach lekcyjnych są wyeksponowane niezbędne 

pomoce i gazetki podkreślające charakter klasy. Ilość pomocy dydaktycznych jest wystarczająca. 

Zakupiono niezbędny sprzęt audiowizualny wspomagający pracę nauczyciela. Wyposażenie szkoły  

w pomoce dydaktyczne umożliwia  realizację zadań programowych.  

 

2. Przygotowanie planów pracy wychowawczej i profilaktycznej.   

Wychowawcy opracowali plany pracy wychowawczej i profilaktycznej na podstawie 

przeprowadzonych ankiet  oraz  rozmów z uczniami i rodzicami. 

 

3.  Sposób opracowania i zgodność z podstawą programową  planów dydaktyczno- wychowawczych 

i zajęć edukacyjnych. 

Plany pracy dydaktyczno –wychowawcze zostały przedstawione przez nauczycieli do końca września. 

Uwzględniają one możliwości danego zespołu klasowego. Wszystkie plany zawierają  

w swej treści podstawy programowe. 

 

4. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

Przeprowadzona została kontrola zapisów w dziennikach lekcyjnych. Zapisy w dziennikach 

prowadzone były na ogół systematycznie. 

 

5. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. 

Uczniowie klasy III byli przygotowywani do egzaminu gimnazjalnego na zajęciach lekcyjnych  

oraz dodatkowych. Przeprowadzono również egzaminy próbne. Dokumentacja z tych egzaminów 

znajduje się w dokumentacji nadzoru pedagogicznego i Raporcie ewaluacji wewnętrznej 2017/18. 

 

6. Sposób przygotowania uczniów do zawodów i konkursów oraz uzyskiwane efekty w tym zakresie. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w różnych konkursach. Zostały one opisane w tym Raporcie  

oraz w Raporcie z ewaluacji wewnętrznej. 

 

7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

Wyniki egzaminu zostały opisane w  Raporcie ewaluacji wewnętrznej. 

 

8. Systematyczność oceniania uczniów przez nauczycieli. 

Uczniowie oceniani są systematycznie. Wszystkie oceny są znane uczniom i ich rodzicom. 

 

9. Realizacja planu pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

Działania wychowawcze i profilaktyczne są realizowane systematycznie. Na koniec roku przedstawione 

zostały raporty z realizacji planów. 

 

 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 

Wspomaganie wynikało ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, zdefiniowanych we wnioskach  

z nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym. Aby działania z zakresu wspomagania miały 

charakter  rozwojowy, skupiono się na kompleksowym doskonaleniu umiejętności nauczycieli. 

W  roku szkolnym 2017/18 odbyły się trzy szkolenia Rady Pedagogicznej. Tematyka szkoleń była 

następująca:  

 „Zagrożenia płynące z mediów społecznościowych – 15 grudnia 2017;.  

 „Sposób organizacji i przeprowadzenia Egzaminu Gimnazjalnego” 04 kwietnia 2018 
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 Obsługa sprzętu nagłaśniającego – prowadzący Łukasz Run 

 Obsługa oprogramowania biurowego oraz aplikacji w chmurze - prowadzący Łukasz Run 

 

Nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia, zarówno w konferencjach, kursach, 

jak i podejmują studia podyplomowe zgodne z potrzebami szkoły. Doskonalenie zawodowe zostało 

opisane w Raporcie  ewaluacji wewnętrznej. 

 

Efekty nadzoru pedagogicznego 2017/18. 

Największym sukcesem Zespołu Szkół w Kalinówce jest stworzenie bardzo dobrej atmosfery pracy 

pomiędzy nauczycielami, jak również bardzo dobra współpraca z Zarządem Rady Rodziców                                          

i pozostałymi rodzicami. Cieszymy się, że rodzice dostrzegają ogromny wkład pracy wniesiony                                    

w działania dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i dzielą się z nami tymi 

spostrzeżeniami. Powodem do zadowolenia jest również bardzo duża aktywność pozalekcyjna uczniów 

i udział w różnego typu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Na szczególne wyróżnienie i podkreślenie zasługują wysokie wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 

uzyskiwane przez naszych uczniów.  W Zespole Szkół w Kalinówce wysokie wyniki Egzaminu 

Gimnazjalnego nie są okazjonalne. Wynik Gimnazjum w Kalinówce od siedmiu lat jest najwyższy                             

w Powiecie Lubelskim, co wpływa na ocenę jakości pracy szkoły, bardzo motywuje nauczycieli                                   

do pracy i podejmowania wzmożonego wysiłku dydaktyczno-wychowawczego.  

 

 

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego nadzoru 2017/18. 

 

Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o 

systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 

Informacje ogólne: Plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w założonym terminie.  

Nie wystąpiły sytuacje wymagające zmian, nie dokonywano modyfikacji planu podczas realizacji.  

W ocenie nauczycieli dobór celu ewaluacji wewnętrznej był trafny, a narzędzia i metody użyteczne. 

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzona była przez 

wicedyrektora szkoły (kontrola planowa), natomiast kontrola prawidłowości organizacji kształcenia 

specjalnego przez dyrektora szkoły. 

Wspomaganie uwzględniało wnioski z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz potrzeby 

bieżące. 

Ewaluacja wewnętrzna, kontrola i wspomaganie zostały udokumentowane. 

Zdaniem rodziców szkoła podejmuje działania dydaktyczne lub wychowawcze wynikające z analizy 

osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Rodzice najczęściej wskazują na zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, możliwość poprawiania 

uzyskiwanych ocen bieżących. 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły powinni dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły 

 w środowisku; promować i upowszechniać osiągnięcia uczniów.  

2. Dyrektor wraz z Radą Rodziców powinien zabiegać o poprawę warunków edukacyjnych uczniów i 

w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne, poprawiać warunki socjalne. 

3. Nauczyciele stale analizują programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

aby zapewniały każdemu uczniowi ciągły postęp edukacyjny. 

4. Wszyscy nauczyciele i rodzice dbają, aby szkoła osiągała wysoki poziom kształcenia, uczniowie klasy  

III Gimnazjum  odnosili sukcesy na egzaminach, a nauczyciele doskonali sposoby przygotowania 

uczniów do egzaminów. 

5. W dalszym ciągu będziemy rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki oraz  zapewnimy uczniom 

 i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy. 
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6. Dyrektor będzie stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli. Zachęcać 

nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą zdobytą w licznych szkoleniach pozaszkolnych 

i publikacjach. 

7. Wszyscy nauczyciele obowiązani są do stosowania w codziennej praktyce szkolnej wiedzy  

i umiejętności, które zdobyli podczas różnych form szkolenia. 

8. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą  

i doświadczeniem. 

9. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych będzie poprzedzone konsultacją z pedagogiem szkolnym.                    

10. Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych technik komunikacyjnych  

do zastosowania we współpracy z rodzicami.                                                                                                 

11. Zadaniem Rady Pedagogicznej jest opracowanie jednolitych zasad współpracy z rodzicami,  

a zagadnienie współpracy uczynić należy jednym z przedmiotów ewaluacji w przyszłym roku szkolnym. 

12. W minionym roku szkolnym znacznie wzrosła aktywność matematyczna uczniów; duże 

zainteresowanie konkursami matematycznymi i akcjami szkolnymi promującymi rozwój kompetencji 

matematycznych. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dodatkowych z matematyki, 

rozwijając uzdolnienia i zainteresowania. W roku przyszłym należy wspierać i kontynuować działania, 

dzięki którym wzrastają kompetencje matematyczne naszych uczniów. 

13. Opracować należy system zajęć przygotowujących do egzaminu oraz harmonogram badań próbnych 

dla uczniów kończących szkołę – klasy ósme Szkoły Podstawowej i klasy trzecie Gimnazjum. 

Przeprowadzić diagnozy wstępne w tych zespołach klasowych, by ukierunkować dalsze działania. 

Korzystać z różnorodnych materiałów wydawnictw oświatowych i CKE. Analizować wyniki kolejnych 

badań na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Informacje o podjętych formach przekazywać należy 

na bieżąco rodzicom uczniów. 

14. Ważnym zadaniem jest realizacja zaplanowanych zadań związanych z Rocznicą 100-lecia 

Niepodległości Polski oraz Uroczystością Nadania Imienia. Kształtowanie ceremoniału  i obrzędowości 

szkolnej. Uroczyste obchody świąt państwowych, rocznic historycznych. Budowanie tradycji szkolnych 

w oparciu o wartości płynące z imienia szkoły. 

15. Zwrócić szczególną uwagę na opiekę, bezpieczeństwo oraz warunki rozwojowe zgodnie 

z możliwościami psycho-fizycznymi dzieci 3–4 letnich, w ramach Projektu Przygoda                

z przedszkolem – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata  2014 – 2020. 

16. Organizacja różnych form zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców. Organizacja różnych 

form zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień dla uczniów, we współpracy z sojusznikami szkoły. 

 17. Rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i językowych, podniesienie kompetencji 

kluczowych uczniów, w ramach zadań Projektu Edukacja w Gminie Głusk. 


