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1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2021/2020 
 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022, w tym: 
1. Cel nadzoru – wymagania nadzoru pedagogicznego i priorytety nadzoru dyrektora szkoły. 

2. Ewaluacja wewnętrzna procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na rok 2021/2022. 

3. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, w tym Statutu ZSiPO, regulaminu pracy i procedur obowiązujących w szkole: 

3.1. Obszary podlegające kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

3.2. Informacja o ocenie pracy w roku szkolnym 2021/2022 oraz obszary i kryteria oceny pracy 

nauczyciela. 

3.3. Wykaz nauczycieli realizujących staż i podlegających ocenie dorobku zawodowego  w roku 

szkolnym 2021/2022 oraz wytyczne do opracowania planów rozwoju zawodowego na rok szkolny 

2021/2022. 

3.4. Przydział stałych prac i zadań przydzielonych nauczycielom na rok szkolny 2021/2022 – podjęcie 

uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie opinii na temat przydziału zadań dodatkowych nauczycielom 

na rok 2021/2022. 

 

4. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym: 

       4.1. Plan obserwacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

       4.2. Plan WDN – doskonalenie nauczycieli. podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie   

       przyjęcia planu WDN na rok 2021/2022. 

 

5. Narady: 

     5.1. Harmonogram posiedzeń zespołu kierowniczego szkoły, harmonogram spotkań        

     z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i posiedzeń rady wychowawców klas. 

     5.2. Plan Pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022. 
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2. Podstawowe kierunki realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 

2021/2022 
 

A. Podstawowe kierunki realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 
2021/2022: 
 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3.Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym 

osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. 

wycieczek edukacyjnych. 

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5.Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 

formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6.Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

 

 

B. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego: 
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli: 

 

a) w szkołach ponadpodstawowych: 

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”; 

 

 

f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: 
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„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz  osób 

będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, 

które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”; 

 

C. Priorytety nadzoru dyrektora szkoły 2021/2022 z uwzględnieniem polityki 
oświatowej MEN oraz planu nadzoru KO w Szczecinie, wniosków z nadzoru z roku 
szkolnego 2020/21: 

1. 1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

2. 2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. 3.Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 
kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. 4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 
pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 
korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. 5.Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. 6.Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

Działania wynikające ze specyfiki ZSiPO:  

1. Kontrola:  

a. Realizacji podstawy programowej (kształcenia ogólnego i zawodowego)  

b. Przestrzegania przepisów prawa oświatowego w przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego  

c. Zgodności procedur oceniania postępów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zasadami zapisanymi w 
statucie szkoły  

d. Procedura konstrukcji planu wychowawczo-profilaktycznego  

2. Ewaluacja:  

a. Dostosowuje się metody nauczania do potrzeb uczniów zdolnych  

b. Skuteczność obowiązujących zasad komunikacji nauczyciel-rodzic  

3. Monitorowanie:  

a. Realizacja celów wychowawczych na zajęciach dodatkowych   

b. Indywidualizacja pracy na lekcji (również w ewentualnej pracy zdalnej)  

c. Monitorowanie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa:  Działania na rzecz szerszego udostępnienia 
kanonu edukacji klasycznej,  wprowadzenie  w  dziedzictwo  cywilizacyjne  Europy,  edukacji  patriotycznej,  
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nauczania  historii  oraz  poznawania polskiej  kultury,  w  tym  osiągnięć  duchowych  i  materialnych.  Szersze  i  
przemyślane  wykorzystanie  w  tym  względzie  między innymi wycieczek edukacyjnych  

4. Wspomaganie:  

a.  Diagnozowanie  potrzeb  nauczycieli  w  zakresie  realizacji  podstawy  programowej,  zwłaszcza  przy  nauczaniu  
hybrydowym  lub zdalnym  

b.  Podwyższenie  kompetencji  nauczycieli  w  zakresie  bezpieczeństwa uczniów na zajęciach realizowanych poza 
terenem szkoły (w tym praktyki, warsztaty, wymiany krajowe i międzynarodowe)  

c.  Inspirowanie nauczycieli do zdobywania nowych kwalifikacji  

d.  Wspieranie nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu pracy przez organizację pracy zespołowej 

 

Zalecenia wynikające z realizacji planu nadzoru z poprzedniego roku:  

1. Zadbać, by przy planowaniu pracy nauczyciele wykorzystywali wyniki diagnoz osiągnięć w poprzednim roku  

2. W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej, należy ściśle współpracować z rodzicami, zwłaszcza przy pracy z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

3. Zdiagnozować potrzeby nauczycieli w zakresie wyposażenia pracowni do realizacji podstawy programowej w 
formie stacjonarnej  

4. Przygotować się do realizacji programu nauczania do ewentualnej nauki zdalnej w następnym roku szkolnym  

5. Zadbać, by wszystkie programy nauczania były na bieżąco dostosowywany przez nauczycieli  

6. Opracować zasady pracy indywidualnej z uczniami zdolnymi  

7. Uzupełnić program wychowawczo-profilaktyczny o treści stanowiące wsparcie psychiczne uczniów w czasie 
nauczania zdalnego  

8. Opracować metody pracy z uczniami zdolnymi, w tym pracy na lekcjach zdalnych  

9. Przeprowadzić ewaluację realizacji celów wychowawczych na zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole  

10.  Opracować zasady komunikacji nauczyciel-rodzic  

11.  Monitorować frekwencję, zwłaszcza w klasach, gdzie były w tym zakresie największe problemy 

 

D. Źródła informacji do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 
2021/2022: 
 

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2021/2022 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. 

3. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku 2020/2021 wraz z wnioskami Rady 
Pedagogicznej do pracy na rok 2021/2022. 

4. Wyniki edukacyjne i wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Wyniki egzaminów zewnętrznych maturalnych i zawodowych za 2020/2021. 

6. Obszary i kryteria oceny pracy nauczycieli przyjęte przez Radę Pedagogiczną. 

7. Koncepcja pracy szkoły. 
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3. Plan WDN na rok 2020/2021 – organizacja doskonalenia nauczycieli 
 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Diagnozowanie 

potrzeb i oczekiwań 

w zakresie 

doskonalenia 

nauczycieli. 

Rozmowy z nauczycielami. 

 

Wrzesień Lider WDN 

Opracowanie planu 

pracy WDN na rok 

szkolny 2021/2022. 

Plan WDN Wrzesień  Lider WDN 

Informowanie 

nauczycieli o 

ofertach dotyczących 

doskonalenia 

nauczycieli. 

Gromadzenie potrzebnych 

materiałów. Nawiązanie współpracy  

z ośrodkami szkoleniowymi. 

Na bieżąco Dyrekcja/lider WDN 

Podnoszenie 

kwalifikacji i 

doskonalenie 

warsztatu pracy 

przez nauczycieli. 

Planowanie szkoleń i kursów  

w roku szkolnym 2021/2022.  

 

Konstruowanie i realizacja 

programów wychowawczych i 

profilaktycznych. 

 

Udział w kursach, szkoleniach, 

studiach podyplomowych – 

uzyskiwanie nowych kwalifikacji.  

 

Uzyskiwanie kolejnych stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli. 

 

Szkoleniowe posiedzenia Rady 

Pedagogicznej – ustalenie 

harmonogramu i propozycji szkoleń. 

 

Szkolenia nauczycieli języka 

polskiego, języków obcych, 

Wrzesień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

zgodnie z 

harmonograme

m  

 

Lider WDN 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 
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matematyki i innych przedmiotów 

maturalnych w związku z 

egzaminem maturalnym – szkolenia 

organizowane przez OKE i CKE. 

 

Wdrażanie nauczycieli do realizacji 

nowej podstawy programowej: 

analiza stopnia realizacji założeń 

podstawy programowej ze 

wszystkich przedmiotów, 

doskonalenie się nauczycieli w tym 

zakresie, wymiana doświadczeń w 

zespołach przedmiotowych, udział 

nauczycieli w formach szkolenia 

zewnętrznego – kursy i warsztaty. 

 

Analiza i interpretacja wyników 

egzaminu maturalnego -

konstruowanie wniosków do dalszej 

pracy i ich realizacja.  

 

Szkolenia na egzaminatorów.  

 

Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjnej i komputerowej ze 

wskazaniem na technologię 

interaktywną -podnoszenie 

kompetencji nauczycieli w zakresie 

zdalnego nauczania wymiana 

doświadczeń w tym zakresie w 

ramach pracy zespołów 

przedmiotowych 

 

Edukacja multimedialna -  

wzbogacanie szkolnych zasobów 

multimedialnych, e-learning. 

 

Wzbogacanie biblioteki szkolnej w 

fachową literaturę dla nauczycieli do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień  

marzec 

 

Dyrekcja/ nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły, 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych, 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 
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pracy dydaktyczno-wychowawczej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze/dyrektor 

Współpraca 

nauczycieli – 

korzystanie z 

doświadczeń innych. 

Praca w zespołach przedmiotowych i 

w zespole wychowawców -  

wymiana doświadczeń, analiza 

sytuacji dydaktyczno-wycho-

wawczej szkoły (diagnozowanie i 

systematyczna analiza zdarzeń i 

problemów szkolnych - w zakresie 

dydaktyki, wychowania i opieki).  

 

Praca w zespołach zadaniowych (np. 

ds. obchodów 75-lecia szkoły, 

zespołach ewaluacyjnych, ds. 

promocji szkoły). 

 

Analizowanie zmian w prawie 

oświatowym. 

 

Zorganizowanie szkoleń rady 

pedagogicznej. 

 

Doskonalenie umiejętności 

dydaktycznych i wychowawczych 

Cały rok Nauczyciele/dyrekcja 
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nauczycieli podczas lekcji otwartych. 

 

Obserwacje zajęć prowadzone przez 

opiekunów stażu u nauczycieli 

stażystów i nauczycieli 

kontraktowych - omawianie 

prowadzonych zajęć. 

 

Współpraca nauczycieli podczas 

imprez szkolnych (studniówka, 

apele, wyjścia i wyjazdy). 

 

Podejmowanie działań służących 

doskonaleniu umiejętności 

rozwiązywania trudnych problemów 

wychowawczych. 

 

 

 

Nauczyciele – pedagog 

szkolny 

Współpraca 

nauczycieli z 

rodzicami. 

Właściwa organizacja i przebieg  

spotkań z rodzicami. 

Wg potrzeb Nauczyciele/wychowaw

cy 

Współpraca 

nauczycieli ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

Podjęcie wspólnych działań szkoły, 

władz samorządowych, organizacji 

działających na terenie gminy, 

instytucji i innych placówek, na rzecz 

rozwoju szkoły  

i osobistego rozwoju nauczycieli. 

Cały rok Nauczyciele/dyrekcja 

Uaktualnienie  

i ewaluacja 

dokumentów 

szkolnych. 

Dokumenty szkolne Cały rok Dyrekcja/nauczyciele 

Wzmacnianie 

wzajemnych relacji w 

Radzie 

Pedagogicznej. 

Imprezy  integracyjne,  

wycieczki, spotkania 

okolicznościowe 

Cały rok Dyrekcja/Rada 

Pedagogiczna 
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Planowane przez nauczycieli formy doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022: 

Wg potrzeb i oferty szkoleń - stacjonarne i online ze względu na sytuację epidemiczną. 

 

Planowane szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 – propozycje szkoleń: 

 Integracja zespołu klasowego w dobie pandemii. 

 Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów w dobie pandemii. 

 Matura 2023 z przedmiotów humanistycznych. 

 Szkolenie zewnętrzne z obsługi programu Excel oraz z  narzędzi do testowania online. 

 Szkolenie dotyczące programu eTwinning. 

 

 

Ewaluacja WDN  

Celem ewaluacji WDN jest określenie stopnia osiągnięcia założonych celów. Ewaluację przeprowadzimy w oparciu o 

obserwację, rozmowy z nauczycielami, ankiety, sprawozdania nauczycieli.  

4. Procesy podlegające kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły 
1.Realizacja podstawy programowej (kształcenia ogólnego i zawodowego) 

 Analiza poziomu realizacji podstawy programowej z roku poprzedniego 

 Dostosowanie wybranego programu oraz zgodność z obowiązującą podstawą programową 

 Systematyczność prowadzenia dokumentacji 
2.Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego w przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego 

 Zgodność organizacji pracy z zapisami prawa oświatowego 

 Systematyczność oceniania, w tym ocenienie w przypadku nauczania zdalnego 

 Systematyczność współpracy z rodzicami według zapisów statutu szkoły 

 Zgodność dokumentacji zajęć dodatkowych z obowiązującym prawem 

 Poprawność dokumentacji wychowawcy klas 
3.Zgodność procedur oceniania postępów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zasadami  

   zapisanymi w statucie szkoły 

 Systematyczność oceniania, w tym ocenienie w przypadku nauczania zdalnego 

 Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie oceniania postępów uczniów 
4.Procedury konstrukcji planu wychowawczo-profilaktycznego 

 Zgodność procedur konstrukcji planu wychowawczo-profilaktycznego z obowiązującymi przepisami prawa 

 Systematyczna realizacja programu wychowaczo-profilaktycznego 

 Dostosowanie planu do ewentualnego nauczania zdalnego 

 Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w ramach wspomagania przez szkołę wychowawczej roli 
rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia oraz realizację 
zadań programu wychowawczo- profilaktycznego 
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Ocena pracy nauczycieli: 

 

Od 1 września 2019 r. ocena pracy nauczyciela ma być dokonywana na podstawie kryteriów określonych w 

Karcie Nauczyciela. Zgodnie z proponowanym art. 6a ust. 1e ocena pracy nauczyciela będzie dotyczyła stopnia 

realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.  

Koniec z obowiązkiem dokonywania oceny okresowej 

Po wejściu w życie nowelizacji Karty Nauczyciela dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela, z 

wyjątkiem nauczyciela stażysty, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty), organu prowadzącego, rady 

szkoły lub rady rodziców. Oceny będzie można dokonać w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku 

od dokonania ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. 

 

Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli co pięć lat. 

 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 

atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

Art. 42. 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo 

na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7*; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 
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*Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami ( np. nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin itp.). 

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 

Umiejętności niezbędne w pracy z uczniem: 

1. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów szkole – znajomość i stosowanie statutu i procedur obowiązujących 
w szkole. 

2. Realizacja podstawy programowej. 
3. Osiąganie wysokich wyników nauczania i wychowania. 
4. Stosowanie właściwych kryteriów oceniania, zgodnych z WO i PO  
5. Stosowanie aktywnych metod nauczania. 
6. Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych i konfliktów rówieśniczych 
7. Umiejętność kierowania klasą (grupą). 
8. Umiejętność współpracy z rodzicami. 
9. Indywidualizacja procesu nauczania. 
10. Osiąganie sukcesów w pracy z uczniem zdolnym (konkursy, olimpiady i inne osiągnięcia) 
11. Stosowanie technik rozwijających twórcze myślenie. 
12. Stosowanie metody projektu w tym zespołowych projektów edukacyjnych. 

 

Indywidualne umiejętności nauczyciela: 

1. Komunikacja interpersonalna. 
2. Stosowanie aktywizujących środków dydaktycznych. 
3. Doskonalenie zawodowe i rozwój zawodowy. 
4. Tworzenie własnej dokumentacji. 
5. Umiejętność współpracy ze środowiskiem. 
6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad życia społecznego i etyki zawodowej. 
7. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. 

 

Praca w zespole: 

1. Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem. 
2. Znajomość i realizacja planu pracy szkoły i aktów prawnych obowiązujących w szkole. 
3. Stosowanie zasad demokracji w szkole. 
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5. Przydział zadań dla nauczycieli na rok szkolny według kalendarza imprez 

i uroczystości szkolnych 

         ZESPÓŁ DO UKŁADANIA PLANU LEKCJI 

L.p. Nazwisko i imię 
Termin realizacji i osoby 

odpowiedzialne 

1. Iwona  Sobierajewicz - przewodnicząca 

Iwona  Sobierajewicz 

Cały rok szkolny 

2. Beata Milkowska 

3.  Mirosława  Korczak 

4. Mirosław Żuk 

         ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY 

1. Monika Jagiełło-Trif - przewodnicząca 

Beata Krycka 

Cały rok szkolny 

2. Iwona Sobierajewicz– z-ca przewodniczącego 

3. Beata Krycka – z-ca przewodniczącego 

4. Kazimierz Siarkiewicz 

5. Adrian Urban 

6. Kamil Wawrzyniak 

7.          Izabela Leszczyńska 

 ZESPÓŁ ds. BIULETYNU (forma elektroniczna). 

1. Marta  Szafkowska - przewodnicząca 

Marta  Szafkowska 

Cały rok szkolny 

2. Karolina Konieczna 

3. Kamil Wawrzyniak  

         ZESPÓŁ ds. EWALUACJI STATUTU 

+ 

      ZESPÓŁ ds. OPRACOWANIA Aneksów do STATUTU i innych dokumentów dot. ZSiPO 

Nadzór nad pracami Zespołu – dyrektor szkoły.  

 

1. Monika Jagiełło-Trif - przewodniczący  Monika Jagiełło-Trif  

Cały rok szkolny 

 

2. Beata Krycka – z-ca  

3. Iwona Sobierajewicz 
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4. Mirosław Żuk 

5. Justyna Stawicka 

6. Jacek Szkwarek 

7. Ewa Wawrzyniak 

8. Adrianna Borowska 

9.          Iwona Czujko 

ZESPÓŁ ds. ESTETYZACJI SZKOŁY 

1. Izabela Leszczyńska, Marzenna Wencierska - parter 

Izabela Leszczyńska  

Cały rok szkolny 

2. Dorota Borowska, Monika Janicka - internat 

3. Teresa Wróblewska, Dorota Binduga-Wieczorek – budynek główny II p. 

4. Monika Ziemichód, Marta Szafkowska – budynek główny I p. 

5. Karolina Konieczna, Jacek Świercz – obiekty sportowe 

6. Beata Krycka, Rafał Kulpa – warsztat szkolny 

         ZESPÓŁ ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

1. j.w. 

Cały rok szkolny 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.           

        ZESPÓŁ ds. KALENDARZA SZKOŁY 

1. Łukasz Jędrzejewski  – przewodniczący Łukasz Jędrzejewski   

Cały rok szkolny 2. Monika Jagiełło-Trif 
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3. Iwona  Sobierajewicz 

4. Mirosław Żuk 

         ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE  

1. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych Krzysztof Komorowski   

2. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych Dorota Binduga-Wieczorek 

3. Zespół Nauczycieli Języków Obcych Małgorzata Blezień-Lach 

4. 

 

 

Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego: 

Zespół Nauczycieli Informatyki 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Mechanicznych i Samochodowych 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych, Handlowych  

I Hotelarskich 

Beata Krycka – przewodniczący 

zespołu 

Kamil Wawrzyniak – z-ca 

Kazimierz Kulpa – z-ca 

5. 
Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Edukacji dla 

Bezpieczeństwa 
Karolina Konieczna 

         LIDER WDN   

1. WDN Marzenna Wencierska 

         SAMORZĄD SZKOLNY   

1. Samorząd szkolny 

Andrzej Rudnicki  

Karolina Konieczna – nauczyciel 

wspomagający SU 

2. Opieka nad sztandarem szkoły 
Rafał Kulpa 

Karolina Konieczna 

         RADA RODZICÓW  

– z ramienia dyrekcji współpracuje z Radą Rodziców pani Monika Jagiełło-Trif  

         INNE ZESPOŁY ZADANIOWE SZKOŁY 

1. Komisja likwidacyjno-spisowa Kazimierz Kulpa 

2. 
Administrator dziennika elektronicznego ,,LIBRUS” i osoby 

wspomagające 

Małgorzata Jarzembowska 

Olaf Romanowski 

Kamil Wawrzyniak 
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3. Prowadzenie strony internetowej szkoły   

Monika Jagiełło-Trif 

Adrian Urban 

Iwona Sobierajewicz 

Izabela Leszczyńska 

4. 
Oprawa fotograficzna uroczystości i imprez szkolnych, prowadzenie 

fotogalerii na stronie internetowej szkoły  i osoba wspomagająca 

Adrian Urban 

Olaf Romanowski 

Małgorzata Jarzembowska 

5. 
Inspektor BHP (ubezpieczenia, wypadki, itp.) oraz osoby do 

współpracy z ramienia ZSiPO w Barlinku 

Inspektor H. Marchlewicz 

Marzena Wencierska – szkoła 

Mirosław Żuk – warsztaty szk. 

6. Zespół ds. programu unijnego ERASMUS+ 

Monika Jagiełło-Trif 

Krzysztof Komorowski 

Marzenna Wencierska 

Marta Szafkowska 

Monika Ziemichód 

Andrzej Rudnicki 

Monika Janicka 

7. 
Zespół ds. wdrażania programów unijnych w zakresie szkolnictwa 

zawodowego 

Jędrzejewski Łukasz 

Kazimierz Siarkiewicz 

Iwona Sobierajewicz 

Beata Krycka 

8. 
Zespół ds. zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Iwona Czujko 

Justyna Stawicka 

Teresa Wróblewska 

Mirosława Korczak 

9. Zespół wychowawczy 

Monika Jagiełło-Trif 

Iwona Sobierajewicz 

Mirosław Żuk 

Iwona Czujko 

Wszyscy wychowawcy !!! 
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         APELE, AKADEMIE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, GAZETKA SZKOLNA 

1. Kabaret ,,NIEOGARNIĘCI” Izabela Szkwarek 

2. 
Obsługa techniczna imprez (nagłośnienie, ławki, krzesła, dekoracja 

pomieszczeń, dopilnowanie porządku po imprezach, itp.) 

Jarosław Bednarek  

Artur Szychalski 

Kazimierz Kulpa 

3. 
Apele, akademie, wystawy i inne uroczystości (prowadzenie, 

scenariusze, materiały graficzne, itp.)  

Krzysztof  Komorowski 

Justyna  Stawicka 

Jarosław Bednarek 

Karolina Konieczna 

Izabela Szkwarek 

4. Gazetka Szkolna ,,SQLPRESS” Marta  Szafkowska 

         INNE ZADANIA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Inne zadania dla nauczycieli zatrudnionych w ZSiPO będą 

przydzielane podczas całego roku szkolnego 2019/2020         

w zależności od aktualnych potrzeb szkoły 

W zależności od potrzeb 
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6. Ewaluacja wewnętrzna procesu dydaktycznego, wychowawczego i 

opiekuńczego na rok 2021/2022 

 

EWALUACJA I: 

 

,,Realizacja celów wychowawczych na zajęciach dodatkowych 
organizowanych w szkole.” 

Zespół nr 1: 

 

1. Iwona Czujko – koordynator zespołu nr 1 
2. Jolanta Józefowicz 
3. Dorota Borowska 
4. Małgorzata Michalczyk 

 

  

EWALUACJA II: 

 

,,  Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.” 

 

Zespół nr 2: 

 

1. Teresa Wróblewska – koordynator zespołu nr 2 
2. ks. Piotr Łosiewski 
3. Izabela Szkwarek 
4. ks. Przemysław Kryszczyński 
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7. Plan pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 
 

Lp. Termin 
Tematyka Odpowiedzialni 

1.  
Wrzesień 2021 

14.09.2021 

Rada Pedagogiczna: 

Organizacja i planowanie roku szkolnego .Plan nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły oraz ewaluacja 

wewnętrzna. 

Szkolenie BHP 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia   

  praktycznego 

2.  
Wrzesień 2021 

28.09.2021 

Rada Pedagogiczna: 

Organizacja i planowanie roku szkolnego 2019/2020. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia  

  praktycznego 

3.  
Październik 2021 

Rada analityczno – szkoleniowa nr 1: 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – matura 2021, 

egzamin zawodowy 2021. 

 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 
praktycznego 

- lider WDN 

4.  
Listopad 2021  

Rada szkoleniowa nr 2: 

…….. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- lider WDN 

5.  

Od listopada 

2021 wg 

oddzielnego 

harmonogramu 

Warsztaty dla zespołów przedmiotowych: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
4. ……………… 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- lider WDN  

- przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

 

6.  
Styczeń  2022  

Rada podsumowująca I półrocze – poziomowanie uczniów 

za  pierwsze półrocze 2021/2022. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- nauczyciele 

7.  
Luty 2022 Ferie zimowe  
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8.  
Marzec 2022 

Rada szkoleniowa nr 4: 

……………………………….. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- lider WDN 

9.  
Kwiecień 2022 

Rada klasyfikacyjna: 

1. Klasyfikacja roczna klas maturalnych 
2. Ewaluacja realizacji działań podjętych w celu 

poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- nauczyciele 

- przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

- koordynatorzy zespołów 

ewaluacyjnych 

10.  
Czerwiec 2022 

Rada klasyfikacyjna: 

1. Klasyfikacja uczniów. 

- dyrektor szkoły  

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- nauczyciele 

11.  Czerwiec 2022 / 

Lipiec 2022 

Rada analityczna: 

1. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym: 
- wnioski z nadzoru pedagogicznego 
- raporty z ewaluacji procesu dydaktycznego, 
wychowawczego i opiekuńczego                                    
w zaplanowanych obszarach 
- analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych 

       2.    Przyjęcie wniosków do pracy na rok 2022/2023. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

- pedagog 

12.  
Sierpień 2020 

Rada pedagogiczna: 

1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły za rok szkolny 2021/2022 

2. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – 
planowanie pracy szkoły – cz.I. 
- koncepcja pracy szkoły i założenia nadzoru 
pedagogicznego 
- opracowanie planu pracy szkoły – praca                
w zespołach zadaniowych. 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 
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13.  
Sierpień 2020 

Rada pedagogiczna: 

1. Organizacja roku szkolnego 2022/2023 – 
planowanie pracy szkoły – cz.II. 
- zapoznanie z założeniami nadzoru 
pedagogicznego na rok 2022/2023. 
 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 

- przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

 

Cały rok Posiedzenia nadzwyczajne wg potrzeb 
- dyrektor szkoły 

- Rada Pedagogiczna 

Cały rok Posiedzenia rady wychowawców klas 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektorzy 

- kierownik szkolenia 

praktycznego 
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8. Kalendarz roku szkolnego ZSiPO w Barlinku na rok 2021/2022 
 

Data Miesiąc roku szkolnego/wydarzenie  

Wrzesień 2021 

01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 

8-10.09.2021 Giełda podręczników. 

wrzesień 2021 Sprzątanie świata. 

14.09.2021 Rada Pedagogiczna. Zespół wychowawczy. 

30.09.2021 Dzień Patrona. Otrzęsiny klas pierwszych. 

21.09.2021 Spotkania rodziców klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami. 

21.09.2021 
Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas starszych 

Wybory trójek klasowych rodziców. 

28.09.2021 Rada Pedagogiczna. 

wrzesień 2021 Plenarne zebranie Rady Rodziców. 

wrzesień 2021 Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów. 

wrzesień 2021 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do Egzaminy Zawodowe przez uczniów. 

Październik 2021 

14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej. 

15.10.2021 Dzień dyrektorski. 

26.10.2021 Rada Pedagogiczna. Analiza Egzaminów Zewnętrznych. 

Listopad 2021 

01.11.2021 Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć edukacyjnych). 

11.11.2021 Święto Niepodległości. 

12.11.2021 Obchody 75lecia ZSiPO. 

23.11.2021 Zebrania rodziców wszystkich klas. Dzień otwarty. 

Grudzień 2021 

grudzień 2021 Mikołajki – kiermasz świąteczny. 

20.12.2021 Wystawienie ocen podsumowujących I półrocze. 

22.12.2021 Rozliczenie dokumentacjizajęć z PPP matematyka. 

23-31.12.20 Zimowa przerwa świąteczna. 
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Styczeń 2022 

7.01.2022 Dzień dyrektorski. 

11.01.2022 Rada Pedagogiczna podsumowująca półrocze. 

11.01.2022 Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza. Dzień otwarty. 

styczeń/ luty202 Studniówki. 

Luty 2022 

luty 2022 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych oraz do egzaminów potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe. 

styczeń/luty 2022 Próbne egzaminy zawodowe wg harmonogramu dla uczniów technikum i BS I stopnia. 

13.01-13 lutego 2022 Ferie zimowe. 

luty 2022 Promocja szkoły wg harmonogramu. 

15-17.02.2022 Próbna matura dla uczniów LO i T. 

Marzec 2022 

15.03.2022 Zebrania rodziców uczniów klas III LO i IV T .Dzień otwarty. 

marzec 2022 Próbne egzaminy zawodowe wg harmonogramu dla uczniów klas BS I (III ZSZ). 

21 marzec 2022 Dzień Samorządności/Licealia 

marzec 2022 Zebrania rodziców uczniów pozostałych klas (według potrzeb). 

marzec/kwiecień 202 Rekolekcje Wielkopostne. 

Kwiecień 2022 

22.04.2022 Wystawienie ocen w klasach maturalnych III LO i IV T. 

14.04.2022-

19.04.2022 

Wiosenna przerwa świąteczna. 

26.04.2022 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. 

29.04.2022 Zakończenie zajęć klas III LO i IVT. 

 

 

 

 

Maj 2022 

02.05.202 Święto Flagi. Dzień dyrektorski 

04, 05, 06.05.2022 Egzamin maturalny (wg harmonogramu CKE).Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 



25 
 

24.05.202 Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty. 

maj 202 Promocja ZSiPO – dni otwarte dla młodzieży SP. 

Czerwiec 2022 

16.06.2022 Boże Ciało. 

17.06.2022 Dzień dyrektorski. 

20.06.2022 Wystawienie ocen rocznych. 

21.06.2022 Rada klasyfikacyjna klas młodszych. 

czerwiec 2022 Egzaminy zawodowe – etap pisemny i praktyczny. Sesja letnia. 

24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. 

28.06.2022 Rada Pedagogiczna analityczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022. 

czerwiec/lipiec 2022 Rekrutacja absolwentów SP do ZSiPO. 

30.06-01.07 Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej. 

Lipiec 2022 

lipiec 202 Rekrutacja absolwentów SP do ZSiPO. 

Sierpień 2022 

sierpień 202 Egzaminy poprawkowe i maturalne (sesja poprawkowa). 

sierpień 202 Rady Pedagogiczne i spotkania zespołów przedmiotowych. 
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DNI OTWARTE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Listopad 23 (wtorek) 

Styczeń 11 (wtorek) 

Marzec  15 (wtorek) 

Maj 24 (wtorek) 

 
 
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022 

21 Wrzesień  2021 

Listopad j.w. 2021 

Styczeń  j.w. 2022 

Marzec j.w. 2022 

Maj  j.w. 2022 

Inne terminy wg potrzeb  cały rok szkolny 

 
 
 
 
 

DNI DYREKTORSKIE  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

Data Typ szkoły 

15.10.2021 LO, T, SBI 

07.01.2022 LO, T, SBI 

02.05.2022/04.05.06.05.2022 LO, T, SBI 

17.06.2022 LO, T, SBI 
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9. Nowinki oświatowe 
  


