
   
 

Plan nadzoru pedagogicznego 
obowiązujący w Przedszkolu Samorządowym    

w Suchorabie 
na rok szkolny 2021/2022 

 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1551) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2198) 
• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 
KONTROLA 
Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w placówce oraz efekty działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki 
 
 
L.p. 

 
Tematyka kontroli Terminy 

kontroli 
Uwagi 

1. Kształtowanie postaw i respektowanie 
norm społecznych u dzieci 

październik-maj  

2. Podejmowanie przez nauczycieli działań 
uwzględniających zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, 
zapewniających wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne, 
szczególnie w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i 
pomocy, wzmacniającej pozytywny 
klimat szkoły oraz poczucie 
bezpieczeństwa 

 
 
październik-
marzec 

 

 
 
KONTROLA 
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki 
 
L.p. Tematyka kontroli Terminy 

kontroli 
Uwagi 

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/men-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022-19960.html


1. Kontrola dotycząca współpracy nauczycieli 
przedszkola z rodzicami dzieci 

listopad-luty  

2. Kontrola dotycząca przestrzegania przez 
pracowników przedszkola zasad związanych z 
przyprowadzaniem dzieci do przedszkola oraz ich 
odbieraniem 

wrzesień/ 
październik 

 

3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania, wychowania i opieki 

cały rok  

4. Prawidłowość udzielania i dokumentowania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

listopad-
marzec 

psycholog i pedagog  

 
WSPOMAGANIE 
Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań i motywowanie ich do doskonalenia 
zawodowego. 
 
L.p. Forma 

wspomagania 

Tematyka Uwagi 

1. Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Zmiany w nadzorze pedagogicznym i ich wpływ 
na pracę przedszkola. 

 

2. Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnej do edukacji ekologicznej 
dzieci. 

 

3. Szkolenie rady 
pedagogicznej 

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

 

    

 

 
 
HARMONOGRAM OBSERWACJI 
Tematyka obserwacji:  

• Uwzględnianie przez nauczycieli zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych wszystkich wychowanków oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego. 

• Inne istotne zagadnienia uznane w przedszkolu za istotne w jego działalności. 
 

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Termin 
obserwacji 

1. Ewa Lipińska -Glica  
 

  
październik 

2. Aneta Dziedzic 
 

grudzień 

3. Iwona Lebiest 
 

luty 



 
 
 
 
 
Przedstawiono Radzie Pedagogicznej  
w dniu 15 września 2021r.    
 

 
 

                               Joanna Bajer 
Dyrektor zespołu 

 

 
 
 


