
 

Zarządzenie nr 17/2009 

Dyrektora 

z dnia 18 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Smarchowicach Wielkich 

 
Na podstawie: 
 

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324), 

 
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4, 
 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.2) – art. 42 ust. 2 pkt 1, 

 
4) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 nr 240, poz. 2593, z 2007 r. 
nr 214, poz. 1580 ), 

zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Ustalam regulamin nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym          
w Smarchowicach Wielkich. 

 

§2.1.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny                                
w Smarchowicach Wielkich; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika szkoły zatrudnionego na 
stanowisku pedagogicznym; 

4) ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć praktyczne badanie oceniające 
przeprowadzone przez dyrektora szkoły we współpracy z innymi nauczycielami 
zatrudnionymi w szkole; 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 
220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 
1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1,            
poz. 1 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2004 r. w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 
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5) kontroli – należy przez to rozumieć działania, w celu ustalenia stanu faktycznego 
sprawy, działania, faktów, czynności. 

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

  

§3.1.  Regulamin nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym                
w Smarchowicach Wielkich określa szczegółowe warunki i tryb sprawowania nadzoru 
oraz jego formy. 

2. Nadzór pedagogiczny w szkole w stosunku do zatrudnionych nauczycieli sprawuje 
dyrektor zespołu. 

3. Nadzór pedagogiczny jest planowanym działaniem, służącym dokonywaniu analizy               
i oceny jakości działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej oraz statutowej 
szkoły i nauczycieli. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu oceny jakości działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i statutowej szkoły i nauczycieli oraz w celu 
planowania działań służących podniesieniu jakości kształcenia i doskonaleniu systemu 
zapewniania jakości pracy. 

 
ROZDZIAŁ II 

Określenie nadzoru pedagogicznego 
 

 §4.1.  Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej                           
i opiekuńczej szkoły; 

2) ocenianiu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli; 

3) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej             
i opiekuńczej szkoły; 

4) analizowaniu i ocenianiu działalności statutowej szkoły; 

5) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych                
i opiekuńczych; 

6) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych                    
i organizacyjnych. 

 

 
ROZDZIAŁ III 

Cele nadzoru pedagogicznego 
 

 §5.1.  Celem nadzoru pedagogicznego w szkole jest: 

1) określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych przez Ministra 
Edukacji; 

2) zaplanowanie i realizacja działań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły; 
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3) ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych                          
i opiekuńczych; 

4) umożliwienie dyrektorowi wraz z nauczycielami efektywnej pracy nad 
poprawianiem jakości pracy szkoły poprzez dostarczanie informacji na temat tej 
jakości, a zwłaszcza poziomu kształcenia; 

5) kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności szkoły; 

6) wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; 

7) dokonywanie analiz i oceny efektów działalności szkoły i nauczycieli; 

8) dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkoły w celu podjęcia działań 
zmierzających do ich poprawy; 

9) dostarczenie pełnych informacji do planowania rozwoju szkoły i koncepcji jej 
pracy; 

10) poprawa sprawności systemu zapewniania jakości; 

11) motywowanie nauczycieli do realizacji nowoczesnych i innowacyjnych 
programów edukacyjnych. 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

Formy nadzoru pedagogicznego 
 

 §6.1.  Formami nadzoru pedagogicznego w szkole są:  

1) ewaluacja; 

2) kontrola; 

3) wspomaganie. 

2. Ewaluację wewnętrzną organizuje dyrektor szkoły. 

3. Wyniki ewaluacji wykorzystuje się do doskonalenia jakości pracy szkoły poprzez 
tworzenie programów naprawczych, modyfikowanie koncepcji pracy szkoły, 
wzmocnienie kontroli, wprowadzania zmian do obowiązujących procedur i rozszerzanie 
systemu zapewniania jakości. 

4. Ewaluacja prowadzona jest we współpracy z nauczycielami, tj. przez powołane 
przez dyrektora zespoły zadaniowe, zgodnie z planem ewaluacji, zawierającym: 

1) wskazanie obiektu ewaluacji; 

2) określenie wskaźników określających poziom osiągania standardu jakości w 
określonym obszarze pracy; 

3) wykaz pytań kluczowych, na które badanie daje odpowiedzi; 

4) metodę, technikę oraz użyte narzędzia badawcze; 

5) wskazanie grupy badawczej; 

6) określenie terminu przeprowadzanych badań; 

7) określenie terminu sporządzenia raportu z badań wraz z oceną ewaluowanego 
obiektu oraz wnioskami i zaleceniami do dalszej pracy. 
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5. Badania w zakresie ewaluacji mogą być przeprowadzone przez wyznaczony 
zespół, po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły narzędzi badawczych. 

6. Kontrole wykonywane w ramach nadzoru pedagogicznego są planowane i doraźne. 

7. Celem kontroli jest dokonywanie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły. 

8. Zakres kontroli wynika z określonych procedur MEN, KO, wniosków ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego Lu doraźnych potrzeb szkoły. 

9. Tematyka kontroli to przestrzeganie przepisów prawa przez nauczycieli. 

10. Obowiązki dyrektora dotyczące kontroli: 

1) opracowuje na każdy rok szkolny projekt organizacji kontroli przestrzegania 
przepisów prawa, stanowiący integralną część planu nadzoru pedagogicznego 

 
2) zapoznaje nauczycieli z tematyką i terminami przeprowadzania kontroli. 

3) upublicznia sposób dokumentowania przeprowadzonych kontroli w danym roku 
szkolnym. 

11. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań realizowane jest przez: 

1) organizowanie szkoleń i narad; 

2) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; 

3) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wskazywanie wniosków 
wynikających z obserwacji. 

12. Dyrektor szkoły gromadzi informacje o obserwowanych zajęciach prowadzonych 
przez nauczycieli w formie arkuszy obserwacji, które stanowią załączniki do niniejszego 
regulaminu. 

ROZDZIAŁ V 
Procedury przeprowadzania hospitacji 

 
 

§7.1. Obserwowanie bieżące zajęć prowadzonych przez nauczycieli odbywa się             
w formie hospitacji i dotyczy wszystkich form pracy i działalności szkoły.  

         2. Rodzaje hospitacji: 

1) diagnozująca, ukierunkowana na obserwację wiedzy, umiejętności i postaw 

uczniów, 

2) wspomagająca, ukierunkowana na obserwację zajęć dydaktyczno- wychowawczo 

–     opiekuńczych celem udzielania pomocy nauczycielom oraz inspirowania ich 

do samorozwoju i podejmowania innowacji pedagogicznych, 

3) kontrolna i oceniająca. 

3. Wewnątrzszkolne zasady procesu hospitacyjnego : 

1) Hospitacja diagnozująca prowadzona jest w oparciu o standardy hospitacyjne 

opracowane na podstawie podstawy programowej. Zawierają one umiejętności 
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kluczowe, pośrednie oraz szczegółowe, które dziecko musi osiągnąć na danym 

etapie kształcenia, 

2) Każdy nauczyciel w przedmiotowych standardach wymagań i osiągnięć 

uwzględnia umiejętności standardów hospitacyjnych, 

3) Na podstawie tych standardów opracowuje się arkusz hospitacyjny, który pozwala 

ocenić nabyte przez uczniów umiejętności z podstaw programowych. Arkusz ten 

wypełnia hospitujący po skończonych zajęciach,  

4) W danym roku szkolnym dyrektor z radą pedagogiczną planują, która                      

z umiejętności kluczowych będzie szczególnie poddana ocenie podczas 

hospitacji, 

5) Hospitowane mogą być wszystkie formy zajęć dodatkowych, zajęcia 

pozalekcyjne, zawody i konkursy, uroczystości oraz zebrania z rodzicami, 

6) W pierwszej kolejności hospitowani są nauczyciele odbywający staż                          

i podlegający ocenie pracy. Pozostali nauczyciele hospitowani są co najmniej raz 

w roku, 

7) Terminarz hospitacji wywieszony jest do 15 września każdego roku, 

8) Hospitację poprzedza każdorazowo rozmowa na podstawie arkusza hospitacji 

diagnozującej (najpóźniej dwa dni przed terminem hospitacji ), a kończy dyskusja      

i notatka zawierająca wnioski, redagowana przez osobę hospitującą, 

9) Podczas rozmowy przedhospitacyjnej, nauczyciel hospitowany przedstawia 

arkusz hospitacji diagnozującej zawierający cel główny i cel pośredni oraz 

standardy osiągnięć (oczekiwania hospitacyjne) i wskaźniki (standardy wymagań) 

przygotowanej lekcji (zajęć), dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, 

10) Zadaniem hospitującego jest obserwacja uczniów i ich zaangażowania oraz 

określenie czy założony poziom umiejętności został przez nich osiągnięty, 

11) Hospitujący zwraca uwagę, czy uczniowie podejmują wysiłek sprostania 

wymaganiom nauczyciela, jakie są efekty tego zaangażowania; czy czynności, 

które wykonują, świadczą o nabyciu określonej wiedzy bądź umiejętności 

stanowiących podstawowe cele jednostki lekcyjnej, 

12) Rozmowa pohospitacyjna obejmuje ustosunkowanie się hospitowanego 

nauczyciela do efektów hospitowanej lekcji (zajęć), ocenę hospitowanej lekcji 

(zajęć) przez hospitowanego oraz ustalenie mocnych i słabych stron uczniów, 

13) Hospitacje kontrolne i oceniające mają charakter badań doraźnych i są 

nieplanowane. 
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ROZDZIAŁ VI 
Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego 

 

§8.1.  Zadaniami dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego są: 

1) Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznaniem z nim członków 
Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września ; 

2) Organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności                
i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych                          
i opiekuńczych poprzez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych 
celów, służącej doskonaleniu tych działań; 

3) Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli; 

4) Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych; 

5) Zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy 
szkoły we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie); 

6) Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem 
ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy 
programowej; 

7) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ustawy o 
systemie oświaty); 

8) Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz 
inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych; 

9) Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez 
organizowanie szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach 
powoływanych komisji przedmiotowych, delegowaniu nauczycieli na 
zewnętrzne formy doskonalenia i inne; 

10) Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej                
i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy                   
o systemie oświaty. 

ROZDZIAŁ VII 

Procedury awansu zawodowego nauczycieli 

§ 9. 1. Zasady rozpoczęcia stażu. 

1) Przyjęcie wniosku rozpoczynającego staż (od nauczyciela kontraktowego                       
i mianowanego) następuje w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, 

2) Dyrektor zatwierdza długość stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, określając 
zakres ich obowiązków, 
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3) Projekt planu rozwoju zawodowego należy przedłożyć w ciągu  20 dni od rozpoczęcia 
zajęć szkolnych – nauczyciel stażysta, 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych – 
nauczyciel kontraktowy i mianowany( razem z wnioskiem), 

4) Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać zadania i wymagania dla 
poszczególnych stopni awansu określone w przepisach rozporządzenia oraz 
specyfikę i potrzeby szkoły wynikające z Koncepcji Pracy Szkoły, 

5) W planie rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy 
uwzględniają zajęcia prowadzone z uczniami w obecności opiekuna stażu lub 
dyrektora szkoły, 

6) Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora następuje w ciągu 30 dni 
od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, na podstawie określonych kryteriów. 

2. Sprawozdania z realizacji planu. 

1) Po zakończeniu każdego semestru (do dnia 31.01 i 25.06) nauczyciel przedkłada 
okresowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w danym roku 
szkolnym, z wyłączeniem roku, w którym staż się kończy: opiekunowi stażu( dotyczy 
nauczycieli stażystów i kontraktowych), dyrektorowi szkoły( dotyczy nauczycieli 
mianowanych), 

2) Do sprawozdania okresowego nauczyciel dołącza, w formie załączników, 
dokumentację potwierdzającą realizację zadań w danym roku, która została 
podpisana przez dyrektora, 

3) W ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi 
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. 

1) Nauczyciel dokumentuje realizację zadań określonych w planie rozwoju 
zawodowego, 

2) Dokumenty potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego mogą mieć formę: 

• zaświadczeń, świadectw, podziękowań 
• programów, scenariuszy  
• notatek, sprawozdań, opisów realizacji  
• raportów ewaluacyjnych  
• publikacji (z podaniem źródła publikacji), artykułów prasowych  
• innych form wynikających ze specyfiki realizowanych zadań 

3) Programy i przedsięwzięcia opracowane przez nauczyciela muszą wynikać z potrzeb 
szkoły, a ich wdrożenie ma podwyższać jakość pracy nauczyciela i szkoły oraz 
przynosić wymierne korzyści uczniom, 

4) Programy i przedsięwzięcia muszą uzyskać akceptację dyrektora szkoły przed ich 
wdrożeniem, 

5) Gromadzone przez nauczycieli oraz opiekunów stażu dokumenty związane                   
z awansem podlegają kontroli dyrektora w trybie sprawowania nadzoru 
pedagogicznego. 

4. Zadania opiekuna stażu. 

1) Udzielanie nauczycielowi wszelkiej pomocy w opracowaniu i realizacji planu rozwoju, 
2) Opracowanie, wspólnie z nauczycielem, dokumentu określającego zasady i formy 

współpracy, uwzględniającego: 
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• spotkania informacyjne (dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, 
regulaminu i statutu szkoły) 

• spotkania instruktażowo-konsultacyjne (formy i metody pracy, procedury) 
• spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych 

podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności 
• obserwację przez opiekuna stażu zajęć prowadzonych przez nauczyciela i ich 

omawianie 
• udział nauczyciela w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i ich omawianie 

3) W ciągu 14 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia projekt oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

5. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu. 

1) Po otrzymaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor wysyła 
pismo do Rady Rodziców zawiadamiając o dokonywanej ocenie dorobku 
zawodowego nauczyciela, 

2) W ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu przez nauczyciela 
dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego biorąc pod uwagę projekt oceny 
dorobku opracowany przez opiekuna stażu (dotyczy nauczycieli stażystów                    
i kontraktowych) oraz opinię Rady Pedagogicznej, 

3) Ocenę pozytywną dorobku zawodowego za okres stażu otrzymuje nauczyciel, który 
prawidłowo zrealizował plan rozwoju zawodowego, zgodnie z aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, 

4) Ocenę negatywną dorobku zawodowego za okres stażu otrzymuje nauczyciel, który 
w okresie stażu nie wykazał się żadnym dorobkiem zawodowym lub tak 
nieznacznym, że nie można stwierdzić rozwoju i postępu w jego pracy oraz w 
wynikach tej pracy, 

5) Podstawą do ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poza 
ww. przypadkami, jest: 

• niezrealizowanie przez nauczyciela 25% zadań określonych w planie rozwoju 
zawodowego z przyczyn subiektywnych, leżących po stronie nauczyciela, dla których 
nie ma obiektywnego usprawiedliwienia 

• negatywna ocena dorobku zawodowego sporządzona przez opiekuna stażu 
• obniżający się poziom wiedzy i umiejętności uczniów i wychowanków nauczyciela, 

ustalony obiektywnymi narzędziami pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego,               
w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w latach poprzednich. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego 
ustalenia. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązujące i KPA. 

§ 12. Załączniki do niniejszego zarządzenia: 
1. Standardy hospitacyjne, 
2. Standardy i wskaźniki do badan diagnozujących,  
3. Arkusze do prowadzenia nadzoru pedagogicznego.  
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