
Plan nadzoru pedagogicznego 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

Rok szkolny 2022/2023 
 

Kontekst prawny: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz.  1148 ) 

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

pedagogicznego ( z późn. zm.)  

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

szkół i placówek ( z późn. zm.)  

- Wnioski z nadzoru pedagogicznego w  roku szk.2021/2022 

Kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 ustalone przez  

Ministra Edukacji i Nauki 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą 

egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 

uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE z ubiegłego roku szkolnego  

1. Należy stosować system nagród i kar wskazanych w Statucie z zachowaniem stopniowania . 

Informacja kierowana do rodziców powinna zawierać propozycję rozwiązania problemu lub sposób w 

jaki sprawa została rozstrzygnięta. 

2. Należy zwiększyć liczbę wyjść edukacyjnych .  



3. Wdrażać systemowo uczniów niemówiacych do stosowania AAC w szkole i  sytuacjach 

pozalekcyjnych. Z nowymi uczniami kontynuować systemy AAC wdrażane na etapie 

przedszkolnym. 

 

4. Powołać zespoły nauczycieli  w celu wzajemnej pomocy zawodowej z danych obszarów 

oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem .  
 

Nadzór pedagogiczny w Ośrodku sprawuje dyrektor Barbara Zasada we współpracy z wicedyrektor 

Anną Bartosz  i wicedyrektor Justyną Szałwińską poprzez: 

Nadzór pedagogiczny w SOSW  polega na: 

1. Obserwowaniu , analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz 

efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej placówki; 

2. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej placówki; 

3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

rewalidacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4. Inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażania nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

 

I  KONTROLA  

Zakres   kontroli Forma   Termin lub 

częstotliwość 

 1. Nadzór nad zapewnieniem 

uczniom bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, 

rewalidacji, wychowania i opieki. 

 

• Kontrola  zgodności z przepisami 

prawa organizacji i przebiegu wyjść 

edukacyjnych i wycieczek  

-bezpieczeństwo uczniów w trakcie 

zajęć technicznych w pracowniach 

wyposażonych w ramach programu „ 

Laboratoria przyszłości” 

• Wspieranie nauczycieli – 

bezpośrednie informowanie, stwarzanie 

bezpiecznych warunków pracy   

Zgodnie z planem 

wycieczek- 

B.Zasada , J 

Szałwińska 

na bieżąco,- 

B.Zasada, A.Bartosz 

 

Nadzór nad realizacją podstawy 

programowej i ramowych planów 

nauczania .  

 

 

• Kontrola  działań służących 

nabywaniu wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do zdiagnozowanych 

potrzeb i możliwości uczniów klas I-III 

SP  

Kontrola realizacji praktyk w SPdP 

• Wspomaganie nauczycieli w realizacji 

podstawy programowej  z 

wykorzystaniem TIK – Szkolenia 

I półrocze  

A.Bartosz 

 

 

II Półrocze 

A.Bartosz 

szkolenia wg planu 



indywidualne wg potrzeb WDN – B.Zasada 

 Nadzór nad przestrzeganiem zasad 

oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz 

przeprowadzaniu egzaminów 

 

• Kontrola stosowania przepisów prawa 

w zakresie oceniania w tym  

uwzględnianie  IPET 

• Wspomaganie nauczycieli w procesie 

sprawdzania i oceniania. Dzielenie się 

wiedzą   

Na bieżąco, nie 

rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu- A.Bartosz 

Konsultacje w 

procesie omawiania 

obserwowanych 

zajęć- wg planu 

obserwacji 

Nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów dotyczących obowiązku 

szkolnego oraz obowiązku nauki 

• Kontrola wywiązywania się 

wychowawców klas z realizacji procedur 

1 raz w miesiącu- 

A.Bartosz 

Nadzór nad indywidualizacją i 

wspomaganiem rozwoju każdego 

ucznia 

 

- Kontrola  realizacja dodatkowych 

godzin wspomagania , frekwencja na 

zajęciach  rewalidacji 

-  kontrola stosowania AAC 

• Wspieranie nauczycieli w procesie 

indywidualizacji nauczania i rewalidacji 

poprzez kierowanie na szkolenia zgodnie 

z potrzebami  

1 raz w miesiącu – 

J.Szałwińska 

1 raz w miesiącu – 

A.Bartosz 

Wg planu WDN- 

B.Zasada 

Nadzór nad przestrzeganiem praw 

dziecka i praw ucznia oraz 

upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach. 

• Kontrola przestrzegania praw dziecka 

i ucznia w codziennej pracy także w 

okresie wzmożonego reżimu sanitarnego 

• Wspieranie nauczycieli – 

przedstawienie literatury , przykłady 

dobrych praktyk  

Na bieżąco- zespół 

kierowniczy  

 

B.Zasada ( 

biblioteka szkolna) 

Nadzór nad przestrzeganiem 

statutu placówki- w zakresie 

realizacji procedury wdrażania  

nagród i kar dla uczniów 

• Kontrola przestrzegania zapisów w 

Statucie i systematycznego ich 

stosowania 

• Wspieranie nauczycieli w sytuacjach 

wymagających ingerencji lub porady 

prawnej 

Na bieżąco- inf . po 

I i II półroczu 

Na bieżąco- 

B.Zasada 

 

 

II  WSPOMAGANIE 

1. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 
2. Współpraca przy przygotowaniu , wdrażaniu  innowacji pedagogicznych i programów 

własnych oraz dzieleniu  się wiedzą i doświadczeniem. 

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli, przedstawienie wniosków wynikających z 

obserwacji i prowadzonego nadzoru. 



Plan obserwacji zajęć  (Obserwacją objęci są wszyscy nauczyciele ) 

l.p  Imię i nazwisko  IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Abolik Dawid  JS         

2.  Bazylińśka 

Krystyna 

   B.Z.       

3.  Borowiecka -

Kania Mirosław 

 J.S         

4.  Berezowska 

Krystyna  

  A.B        

5.  Bodnar Iwona     J.S      

6.  Bruderek  

Krzysztof 

      J.S    

7.  Brożko-Juriewicz 

Lucyn 

  J.S        

8.  Bujkiewicz 

Mariola 

   J.S       

9.  Cerk Łukasz       B.Z    

10.  Chmielewski 

Łukasz 

     A.B     

11.  Cybowska Renata   A.B        

12.   Cygan-Piekarski 

Roch 

    J.S      

13.  Czupiel Paweł     A.B       

14.  Drzazga Dorota   B.Z        

15.  Englot Katarzyna     J.S       

16.  Gontarek 

Mateusz 

 J.S         

17.  Grobelna-Sochaj 

Angelika 

        B.Z  

18.  Grzystek 

Magdalena 

  J.S        

19.  Gwiazda Wioleta     B.Z      

20.  Jurjewicz 

Małgorzata 

urlo

p 

         

21.  Kaczmarczyk 

Monika 

 A.B         

22.  Kamińska 

Violetta 

    A.B      

23.  Karolewska Anna     B.Z       

24.   Kawalec Arleta      A.B     



25.  Kieling 

Przemysław 

  A.B        

26.  Koczur     Jolanta     B.Z       

27.  Krawców 

Małgorzata 

 A.B         

28.   Kwiatek Monika    B.Z       

29.  Lipczewska 

Justyna 

     A.B     

30.  Makowska Alicja    J.S       

31.  Makselon Joanna   AB        

32.  Majewska 

Ewelina  

   B.Z       

33.  Markiewicz Jacek      A.B     

34.  Nosal Agnieszka  B.Z         

35.  Orłowska 

Violetta 

         A.B 

36.  Paszewska Emilia     A.B      

37.  Pawelski 

Grzegorz 

     A.B     

38.  Pawlewicz 

Patrycja  

        B.Z.  

39.  Pindral Bożena      B.Z      

40.  Pietras Justyna    J.S        

41.  Postek Beata     A.B      

42.  Sobów Ludmiła      J.S     

43.  Soćko Sylwia        A.B   

44.  Stankiewicz 

Natalia 

    A.B      

45.  Stańska 

Małgorzata 

        A.B  

46.  Stefańska Beata   B.Z        

47.  Stępień Ryta     B.Z      

48.  Szydłowska 

Wanda 

       AB   

49.  Tarnogrodzka 

Klaudyna 

  A.B        



50.  Terefenko-B. 

Magdalena 

     J.S     

51.  Ulikowska  

Łuksza Dorota 

        B.Z  

52.  Urbaniak Beata          A.B 

53.  Wilczyńska 

Katarzyna 

    B.Z      

54.  Woźnicka Iga         B.Z   

55.  Zdanowicz 

Elżbieta  

   J.S       

56.  Ziółek Karol      A.B     

57.  Ziółek Anna    A.B       

58.  Todryk 

Aleksandra  

  B.Z.        

59.  Madej Klaudia   J.S         

60.  Leśniewska 

Agnieszka 

  J.S        

 

BZ dyrektor Barbara Zasada 

AB wicedyrektor Anna Bartosz 

JS wicedyrektor Justyna Szałwińska 

 

4. Planowanie działań rozwojowych w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego 

1) działania rozwojowe realizowane w ramach stażu ( wsparcie przy opracowaniu planu rozwoju 

zawodowego, wspomaganie w trakcie realizacji założeń plany, wspomaganie na etapie podsumowania 

, określenie mocnych i słabych stron. 

2) Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli . 

3) Prowadzenie działań rozwojowych , w tym organizowanie szkoleń i narad.  

 

- zgodnie z planem WDN  

Wykaz nauczycieli na stażu rok szkolny 2022/23 

 
l.p  Imię i nazwisko  Rodzaj stażu opiekun stażu Termin 

rozpoczęcia  

Termin 

zakończenia  

1. Małgorzata Krawców n. kontraktowy na 

mianowanego 

Monika Kwiatek  01.09.2020 31.05.2023 

2. Łukasz Cerk n. kontraktowy na 

mianowanego 

Łukasz Chmielewski 01.09.2020 32.05.2023 

3.  Justyna Pietras n. kontraktowy na 

mianowanego 

Krystyna Bazylińska 01.09.2021 01.05.2023 

skrócony 

4. Agnieszka 

Leśniewska 

n. kontraktowy na 

mianowanego 

Lucyna Brożko-

Juriewicz 

01.09.2021 01.05.2023 

skrócony 

5. Iga Wożnicka n. kontraktowy na 

mianowanego 

Ryta Stępień  01.09.2022 31.05.2023 

skrócony 

6 Dawid Abolik n. kontraktowy na 

mianowanego 

Katarzyna Englot -

Kujawa 

01.09.2022 01.05.2024 

skrócony 

7 Elżbieta Zdanowicz n. kontraktowy na Ludmiła Sobów 01.09.2022 01.05.2024 



mianowanego skrócony 

8 Alicja Makowska n. kontraktowy na 

mianowanego 

Wioleta Gwiazda 01.09.2022 01.05.2024 

skrócony 

9 Agnieszka Nosal n. mianowany na 

dyplomowanego 

---------------- 01.09.2019 31.05.2023 

dodatkowy 

10 Wanda Szydłowska n. mianowany na 

dyplomowanego 

----------------- 01.09.2019 31.05.2023 

dodatkowy 

11  Małgorzata Jurjewicz n. mianowany na 

dyplomowanego 

--------------- 01.09.2021 31.05.2024 

wydłużony 

Plan nadzoru pedagogicznego  został przedstawiony Radzie  Pedagogicznej na zebraniu w 

dn.29.08.2022r. 

 

Barbara Zasada 

 

 

 

 


