
PLAN 

NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

Dyrektora PPP w Sanoku 
na rok szkolny 2017/2018 

 

 

1.Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku 

2.Okres obowiązywania:  rok szkolny 2017/2018 

3.Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2017/2018:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r., poz. 1658); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1611); 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, ustalone 

przez Ministra Edukacji Narodowej; 

 Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 

2017/2018; 

 Wnioski wynikające ze sprawowanego przez dyrektora poradni nadzoru pedagogicznego 

w roku szkolnym 2016/2017, w tym w szczególności wnioski z ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzonej w poradni w roku szkolnym 2016/2017.   

  

4.Formy nadzoru pedagogicznego.   

 

4.1. Ewaluacja. 

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej Termin przeprowadzenia 

 

Wymaganie 3. Placówka współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju.  

 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

 

 

 



4.1.1..Harmonogram szczegółowy.  

 

Działania Termin Osoby odpowiedzialne 

 

1.Zorganizowanie posiedzenia Rady 

Pedagogicznej placówki, powołanie zespołu 

pracowników, który będzie odpowiedzialny za 

organizację ewaluacji, w tym prowadzenie 

poszczególnych działań i przedstawienie 

wniosków końcowych. Ustalenie przedmiotu 

ewaluacji wewnętrznej oraz terminu jej 

przeprowadzania. 

 

 

15.09.2017 r. 

 

dyrektor placówki 

 

2.Ustalenie proponowanego zestawu pytań 

kluczowych, opracowanie narzędzi które będą 

wykorzystane w badaniach odnoszących się do 

wymagania będącego przedmiotem ewaluacji.  

 

X- XI 2017       

 

 

 

 

 

  

 

mgr Renata Kobiałka  

(przewodnicząca zespołu), 

mgr Barbara Sikora, 

mgr Anna Stasicka, 

mgr Aneta Suska, 

mgr Dorota Galant-Mistak 

 

3.Realizacja badań. 

 

 

XII 2017 –  

V 2018 

 

 

wszyscy pracownicy poradni 

 

4.Analiza uzyskanych danych                             

z przeprowadzonych badań. 

 

 

V- VI 2018 

 

zespół nadzorujący 

 

5.Przedstawienie wstępnych wyników 

ewaluacji wewnętrznej w zespole. Dyskusja 

nad wnioskami, zaprojektowanie propozycji 

rozwiązań. 

 

 

do końca VI 2018 

 

zespół nadzorujący 

 

6.Spotkanie wszystkich nauczycieli i ustalenie 

wstępnej wersji raportu, zawierającej 

propozycję wniosków końcowych. 

 

 

VIII 2018 

 

zespół nadzorujący i inni 

pracownicy pedagogiczni 

placówki 

 

7.Sformułowanie raportu końcowego                    

z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej            
w poradni i przedstawienie go na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę 

placówki w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Do 31.08.2018 r. 

 

zespół nadzorujący i inni 

pracownicy pedagogiczni 
placówki 



4.2.Kontrola. 

 

Tematyka kontroli Terminy przeprowadzania kontroli 

 

1.Zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa wydawania przez zespoły orzekające 

działające w publicznych poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych:  

 orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego,  

 orzeczeń o potrzebie nauczania 
indywidualnego,  

 orzeczeń o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych,  

 opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju 

 

 

I - II 2018 r. 

 

2.Zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa wydawania przez pracowników poradni 

opinii 

 

 

X - XII 2017 r. 

 

3.Zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa organizowania i przeprowadzania zajęć 

terapeutycznych przez pracowników 

 

 

III - V 2018 r. 

 

 

4.3.Wspomaganie. 

4.3.1.Zakres wspomagania nauczycieli: 

 diagnoza pracy Poradni (ewaluacja wewnętrzna) 

 doskonalenie zawodowe (indywidualne doskonalenie zawodowe pracowników, rady 

pedagogiczne szkoleniowe) 

 szkolenia, narady  

 spotkania robocze. 

 

4.3.2.Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

 Do końca XII 2017 r. dofinansowywane będą formy doskonalenia ujęte w Planie 

doskonalenia nauczycieli na rok 2017 



 Zaplanowanie indywidualnych form doskonalenia przez nauczycieli na rok 2018 nastąpi 

w XI 2017 r. natomiast informacja o formach doskonalenia oraz pracownikach, którzy 

uzyskają dofinansowanie doskonalenia realizowanego w II półroczu roku szkolnego 

2017/2018 nastąpi w III 2018 r.    

 

4.3.3.Posiedzenia rad pedagogicznych szkoleniowych. 

 

Tematyka posiedzenia Termin 

 

1.Konstruowanie opinii i orzeczeń zgodnie  

z nowym prawem oświatowym.  

 

X 2017 r.  

(po szkoleniu zorganizowanym przez KO w 

Rzeszowie, prowadzonym przez p.Małgorzatę 

Spendel) 

 

 

2.Diagnoza funkcjonalna – założenia ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności  

i Zdrowia 

 

 

II półrocze roku szkolnego 

 

 

4.3.4.Szkolenia, narady. 

 

Tematyka Termin 

 

1.Zasady współpracy Poradni z przedszkolami i szkołami z rejonu 

działania placówki (narada) 

 

 

IX 2017 r. 

2.Zaplanowanie indywidualnych form doskonalenia przez nauczycieli 

na rok 2018  

 

XI 2017 r. 

3. Przedstawienie zakresu, skali dofinansowania  i formy możliwego 

wsparcia ze strony placówki dla osób uczestniczących w doskonaleniu 

zawodowym do końca 2018 r.   

23.03.2018 r. 

  

 



 

4.4. Plan obserwacji. 

 

Rodzaj obserwowanych zajęć Nazwisko nauczycieli Termin 

 

Diagnoza psychologiczna 2 psychologów II półrocze roku szk. 

Diagnoza pedagogiczna 2 pedagogów II półrocze roku szk. 

 
4.5.Monitorowanie. 

 

Zakres monitorowania Termin 

 

1.Kontrola rytmiczności wykonywania 

czynności diagnostycznych, terapeutycznych  

oraz innych związanych  

z realizowanymi zadaniami 

 

Po każdym przepracowanym miesiącu 

pracownicy wypełniają arkusz dotyczący 

liczby zrealizowanych badań i innych 

czynności związanych  

z realizowanymi zadaniami 

 

 

2.Analiza dokumentacji z badań oraz zajęć 

terapeutycznych  

 

 

Cały rok szkolny 2017/2018 

 

 

 

5.Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 
Działanie Termin Osoba odpowiedzialna 

 

Przedstawienie na zebraniu 

Rady Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego 

 

 

Do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

Dyrektor placówki 

 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego przedstawiono i zatwierdzono na Radzie 

Pedagogicznej PPP w Sanoku w dniu: 15.09.2017 r. 


