
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. ze zm.)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 ze 
zm.)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1551.)

5. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198)

6. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22- pismo nr 
DKO -WNP.4092.46.2021.DB z dnia 8 lipca 2021 r.– źródło: https://www.gov.pl/web/
edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-
roku-szkolnym-20212022   

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1449).
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CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Nadzór pedagogiczny sprawowany w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie ma na celu:

1. Ocenę poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce 
przedszkolnej, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci 
indywidualizacja procesu kształcenia, zasad organizacji i świadczenia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

2. Kontrolowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
zgodnie z zaleconymi warunkami, a także podejmowanie działań w przypadku 
zagrożenia niezrealizowania.

3.  Nadzór nad realizacją statutowych zadań przedszkola.

4. Kontrolowanie przebiegu procesów zachodzących w przedszkolu, zarówno 
wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego, a w przypadku naruszeń 
prawidłowości ich przebiegu podejmowanie działań naprawczych.

5. Wspomaganie pracy nauczycieli w różnorodnych formach po uprzednim 
zdiagnozowaniu potrzeb: organizowanie szkoleń, narad, kierowanie nauczycieli na 
zewnętrzne formy doskonalenia, prowadzenie zajęć pokazowych i koleżeńskich, 
organizowanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, itp.

6. Diagnozowanie i ocenianie efektywności kształcenia w przedszkolu oraz rozwoju 
każdego dziecka.

7. Analizowanie / badanie osiągnięć dzieci oraz planowanie zmian w organizacji procesu
kształcenia.

8. Motywowanie nauczycieli do pracy, do doskonalenia umiejętności zawodowych, 
koniecznych w realizacji statutowych zadań przedszkola, do wprowadzania innowacji, 
stosowania nowoczesnych metod kształcenia skutkujących podniesieniem jakości 
pracy i efektywności nauczania.

9. Formułowanie na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego oceny pracy 
nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego w przypadku awansu zawodowego.

10. Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów 
edukacyjnych, służących rozwojowi uczniów z wykorzystaniem wniosków z nadzoru 
pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, z przeprowadzanych badań i analiz, 
oceny efektywności nauczania, wychowania i opieki. 

11. Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów bhp, p/poż, Praw Dziecka.

12. Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, doskonalenie ich 
umiejętności metodycznych i dydaktycznych oraz umiejętności pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

13. Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności przedszkola w celu podejmowania 
działań zmierzających do ich polepszania.

14. Zbieranie pełnych informacji o działalności przedszkola, dokonywanie badań 
oczekiwań i potrzeb dzieci i rodziców celem wprowadzania zmian do lepszej 
organizacji przedszkola.
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FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Podstawowe procedury nadzoru:

1. Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny: 
a)   stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,         

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

b)   przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu,

c)   efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej przedszkola.

2. Wspomaganie – działania dyrektora mające wspomaganie nauczycieli, w szczególności 
przez:

a)   diagnozę pracy placówki, 

b)   planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do 
doskonalenia zawodowego,

c)   prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

3. Obserwacja – bezpośredni ogląd działań nauczycieli na zajęciach organizowanych
w przedszkolu (planowane i doraźne).

 Uzupełniające procedury nadzoru:

1. Badanie i analizowanie opracowań, protokołów kontroli zewnętrznych instytucji, 
wyników audytów.

2. Ocenianie pracy nauczycieli i ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres 
stażu.

3. Gromadzenie danych statystycznych mających wartość informacyjną.

Źródła informacji do opracowania planu nadzoru pedagogicznego

1. Rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2020/2021.

2. Wyniki diagnoz i badań wewnętrznych prowadzonych w formie ewaluacji wewnętrznej.

3. Uchwała Rady Pedagogicznej o sposobach realizacji wyników z nadzoru pedagogicznego 
z dnia 31.08.2021 r.

4. „Strategia działań projakościowych od września 2021 r.” – opracowanie z wykorzystaniem 
analizy słabych i mocnych stron.
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5. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

6. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU
SZKOLNYM 2021/2022 ORAZ OBSZARY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

W PRZEDSZKOLACH

 Minister Edukacji i Nauki w piśmie z dnia 8 lipca 2021 roku nr DKOWNP.4092.46.2021.DB
wskazał najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 
Są to:

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.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli 
w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.
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Wytyczne MEiN z dnia 17 maja 2021 r.
dotyczące działań skierowanych do dzieci i rodziców oraz kadry pedagogicznej 

po powrocie do szkół i placówek

Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek

1. Zorganizowanie spotkania kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań 
skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze 
emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.

2. Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych 
nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych 
relacji społecznych w klasie.

3. Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-
wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie.

4. Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie 
na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych 
sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

5. Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym
obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed 
porażką w grupie rówieśniczej.

6. Zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji 
zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 
psychologa, pedagoga, terapeuty.

7. Określenie zadań pedagoga, psychologa zatrudnionych w przedszkolu dotyczących 
wsparcia nauczycieli, wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej 
w każdej grupie.

8. Ustalenie zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

9. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi
wyzwaniami (w zakresie dydaktyki i wychowania).

10. Wzmocnienie roli wolontariatu– organizacja pomocy.

11. Podjęcie stałej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

12. Zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry 
pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.  
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Działania skierowane do dzieci
    
1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego i potrzeb edukacyjnych oraz podjęcie adekwatnych 
do zdiagnozowanych potrzeb działań i powstałych w czasie edukacji zdalnej.

2. Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb dzieci.

3. Modyfikacja realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do 
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

4. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-dziecko, dziecko-dziecko 
poprzez m.in.:

a) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/specjalistów z dziećmi, dzieci z dziećmi, 
(integracja grupy),

b) objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, 
angażowanie do dodatkowych zadań,

c) podejmowanie działań integrujących grupę, np. obchody urodzin., organizowanie 
częstych spacerów grupowych.

Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi

1. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami .

2. Uruchomienie dla rodziców dyżurów/konsultacji specjalistów.

3. Zorganizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów 
emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, 
budowania na nowo relacji interpersonalnych. (tzw. „pedagogizacja”, wykłady, 
pogadanki , spotkania z psychologiem, logopedą).

Priorytetowe zadania przedszkola i nauczycieli w roku szkolnym 2021/202

W obszarze: Wychowanie i opieka

1. Przeciwdziałanie fizycznym i psychicznym następstwom zdalnego nauczania wśród dzieci, 
nauczycieli i rodziców.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalno-społecznego i psychofizycznego dzieci.

3. Budowanie środowiska wychowawczego, opartego na przedszkolnej wspólnocie                  
uniwersalnych wartości i akceptowanych społecznie postaw.

6



4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

5. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego przedszkola.

6. Wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości.

7. Wzmocnienie zaangażowania w działania wolontariatu, pomocy innym.

8. Kształtowanie wśród dzieci nawyku dbałości o własne zdrowie.

9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności dzieci za środowisko naturalne.

W obszarze: Metodyka nauczania i dydaktyka

1. Podejmowanie działań organizacyjnych oraz z zakresu metodyki uwzględniających 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe, w tym: 
a) niwelowanie braków edukacyjnych dzieci,
b) przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu dzieci;
c) zmiana stylu i filozofii nauczania w przedszkolu.

2. Kształtowanie u dzieci umiejętności samodzielnego doświadczania.

3. Ukierunkowanie nauczania na nowatorstwo i pracę zespołową z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych.

4. Uwrażliwianie na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie i postaw patriotycznych.
 
5. Prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolu.

W obszarze: Przedszkole - Rodzice

1. Aranżowanie działań integrujących rodziców ze społecznością przedszkolną.

2. Tworzenie warunków sprzyjających angażowaniu rodziców w sprawy przedszkola 
i współdecydowaniu o nich. 

3. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom zgodnie z potrzebami.

4. Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców o problemach zdrowia psychicznego i potrzebach 
emocjonalno-społecznych dzieci.
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W obszarze: Przedszkole - Nauczyciele
1. Opracowanie „portfolio” grupy, zwierającego: informacje o deficytach edukacyjnych
potrzebach w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego całej grupy 
i poszczególnych dzieci, zgłaszanych potrzebach przez rodziców, wyniki bieżących 
obserwacji postaw i zachowań dzieci. 

 
2.  Poprawa skuteczności pracy wychowawczej, w szczególności wykorzystywanie                 
informacji o indywidualnych postępach dziecka i zachowaniu do podnoszenia jego motywacji
i aspiracji.

3. Efektywna realizacja zajęć wspomagających, pracy indywidualnej w tym opracowanie 
planu zajęć, celów, przeprowadzenie ewaluacji końcowej.

4. Wykorzystywanie zasad pedagogiki i psychologii pozytywnej w bieżącej pracy w grupie 
(„kultura błędu” jako forma wzmacniania dzieci i motywacji).

5. Przyjmowanie przez nauczycieli postaw wg zasady – „Słowa uczą, przykłady pociągają”.

W obszarze: Wspomaganie nauczycieli – nadzór pedagogiczny

1. Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań i obowiązków w roku szkolnym 2021/2022 
poprzez wskazanie w formie pisemnego opracowania i omówienia dokumentu „Strategia 
działań projakościowych w przedszkolu od września 2021 r.”, zawierającego także 
wskazówki, instrukcje, rekomendacje, procedury i inne materiały pomocne w pracy 
nauczyciela.  

2. Podniesienie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli zgodnie z ich 
potrzebami.

3. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i doskonalenia w ramach WDN, zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli. 

4. Zbudowanie systemu wychowawczego i kompleksowego wsparcia nauczycieli w grupach 
bazującego na pracy zespołowej  w celu tworzenia spójnej koncepcji pedagogicznego 
oddziaływania na grupę, służącej indywidualnemu rozwojowi dzieci z naciskiem na 
integrację, współpracę, pomoc koleżeńską.

5. Zdefiniowanie roli i zadań, psychologa, logopedy oraz innych specjalistów w zakresie 
profesjonalnego wspierania nauczycieli oraz dzieci.

6. Wzmacnianie członków rady pedagogicznej i pracowników przedszkola w budowaniu 
i stosowaniu tzw. skuteczności zbiorowej rozumianej jako poczucie odpowiedzialności za 
realizację celów i przydzielonych zadań.
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7. Promowanie kultury wzajemnego wsparcia pomiędzy nauczycielami, odkrywanie we 
współpracy nowych możliwości, własnego potencjału i prawdziwych potrzeb.

Obszary podlegające szczególnemu nadzorowi 
przez dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie w bieżącym roku szkolnym

1. Realizacja zadań psychologa oraz specjalistów zatrudnionych w placówce w zakresie 
wspierania nauczycieli dzieci w związku z pandemią, pomoc w diagnozowaniu problemów 
zgłaszanych przez nauczycieli, opracowanie planu działań wspierających i aktywny udział 
w realizacji działań pomocowych.

2. Adekwatność treści Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego przez zespół
programowy do zdiagnozowanych potrzeb i realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 oraz 
sposoby realizacji, atrakcyjność zajęć, efektywność.

3.  Realizacja  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,  a  w  szczególności:
a)  uwzględnianie  zalecanych  warunków  i  sposobów  realizacji  podstawy  programowej
wychowania  przedszkolnego  w  planowaniu  pracy  nauczyciela  i  bieżącej  pracy,  
z uwzględnieniem ewentualnego kształcenia łączonego lub zdalnego;
b) ciągłości realizacji podstawy programowej  z uwzględnieniem stopnia jej realizacji 
w okresie zdalnego nauczania;
c) kontrola dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
d) wykorzystywania zasobów przedszkola i zasobów internetowych w procesie kształcenia;
e) przeprowadzanie okresowej ewaluacji pracy własnej przez nauczyciela na podstawie oceny
osiągnięć dzieci;
f) prowadzenie ewaluacji programów nauczania, dobranych treści kształcenia 
w oparciu o wyniki obserwacji dzieci.

4. Przestrzeganie zasad „Systemu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w przedszkolu”,
 a w szczególności:

a) udzielanie pomocy pp przez nauczycieli w bieżącej pracy z dzieckiem;
b) współpraca nauczycieli pracujących w jednej grupie w zakresie 
komunikowania się o postępach dziecka, wypracowania ujednoliconych sposobów i metod 
pracy z nimi i  wzajemnej pomocy;
c) indywidualizacja nauczania na zajęciach dydaktycznych;
d) spełnianie przez nauczyciela funkcji koordynatora pomocy pp.

5. Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych  dla dzieci objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w obszarach:
a) organizacji procesu nauczania;
b) warunków prowadzenia procesu edukacyjnego;
c) dostosowania treści kształcenia;
d) warunków i kryteriów sprawdzania poziomu umiejętności.
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6. Stosowanie przez nauczycieli metod i form oceniania sprzyjających kształceniu 
umiejętności kluczowych.

7. Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce 
    przedszkolnej, a w szczególności: stosowanie kar porządkowych, informowanie rodziców 
    w wymaganym zakresie, zachowanie motywującego charakteru oceniania dzieci

W przypadku wprowadzenia zdalnego/hybrydowego nauczania w roku szkolnym
2021/2022, obszary nadzoru pedagogicznego ulegają rozszerzeniu o:

8. Organizacja realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania.

9.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych i treści kształcenia do możliwości ich realizacji
w zdalnym nauczaniu.

10. Aktywność nauczycieli w organizowaniu i prowadzeniu zajęć online oraz innych form 
wspierania dziecka w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola.

11.  Stosowanie przez nauczycieli w zdalnym nauczaniu nowoczesnych form kształcenia.

12. Rzetelność wykonywania przez nauczycieli obowiązków w zakresie konsultacji, 
poradnictwa i pomocy dzieciom w realizacji zadań w czasie nauczania zdalnego.

PLAN KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA
.

Obszar
kontroli:

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wychowania, opieki i bhp

Tematyka kontroli
Terminy
kontroli

Forma
kontroli

Kontroli
podlegają:

osoby/
dokumenty

Osoba
kontrolująca

1.

Zapewnianie 
bezpieczeństwa dzieciom 
w czasie zabaw 
i zajęć na terenie ogrodu 
przedszkolnego

na bieżąco

Kontrola, 
obserwacja 
bezpośrednia

wszyscy 
nauczyciele dyrektor

2.
Kontrola przestrzegania 
zasad sanitarnych 
obowiązujących                  

na bieżąco obserwacja
bezpośrednia

wszyscy 
nauczyciele

dyrektor
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w przedszkolu

3.

Przestrzeganie praw 
dziecka oraz 
upowszechnianie wiedzy 
o tych prawach

na bieżąco
Obserwacja,

metody
dialogowe

wszyscy 
nauczyciele

dyrektor

4.

Systematyczność 
rejestrowania wyjść grup 
dzieci poza                   
teren przedszkola

raz w 
miesiącu

Analiza
dokumentów

nauczycielki dyrektor

5.

Przestrzeganie zasad 
ochrony danych 
osobowych dzieci               
i ich rodziców 

na bieżąco
Analiza

dokumentów
wszyscy 
nauczyciele

dyrektor

6.
Kontrola punktualności  
rozpoczynania i kończenia 
pracy/zajęć 

na bieżąco
Obserwacja

bezpośrednia
wszyscy 
nauczyciele

dyrektor

7.

Bezpieczeństwo dzieci na 
terenie przedszkola  – 
zagrożenia wynikające 
z trwającej pandemii

Na bieżąco

upoważnienia 
do odbioru.
kontrola 
dziennika 
wyjść poza 
teren,
kontrola 
dezynfekcji i 
bhp placu
zabaw,

ustalenie zasad
bezpiecznej 
zabawy,
zdrowe 
żywienie w 
przedszkolu,
realizacja 
tematyki 
bezpiecznej 
zabawy w 
planach pracy

dyrektor
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PLAN KONTROLI PRZEBIEGU PROCESU KSZTAŁCENIA 
I WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU

Obszar
kontroli:

Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania 

Tematyka kontroli
Terminy
kontroli

Forma
kontroli

Kontroli
podlegają:

osoby/dokumenty

Osoba
kontrolująca

1.

Gospodarowanie 
(zarządzania) 
czasem 
edukacyjnym przez 
nauczycieli, 
realizacja 
zalecanych 
warunków 
i sposobów 
realizacji w 
podstawie 
programowej

raz na semestr

analiza
zapisów 
w  dziennikach 
zajęć

dokumenty:
wszyscy 
nauczyciele

dyrektor

2.

Dostosowywanie 
wymagań 
edukacyjnych do 
możliwości              
i potrzeb dziecka

systematycznie 
w ciągu roku

wszyscy 
nauczyciele

obserwacja zajęć, 
analiza planów 
miesięcznychi 
zapisów 
w dzienniku

dyrektor

3.

Organizacja i 
sposób realizacji 
zajęć w ramach 
pracy 
indywidualnej z 
dzieckiem

raz na 3 kwartał wszyscy 
nauczyciele

obserwacja zajęć,

zapisy w dzienniku

dyrektor

4.

Ocena realizacji 
podstawy  
programowej w 
zakresie 
rytmiczności oraz 
sposobu i 
warunków jej 
realizacji.

raz na semestr

analiza zapisów  
w dziennikach, 
planów 
miesięcznych

nauczyciele 
w grupach dyrektor

5. 
Systematyczność 
wpisów 

Dwa razy w 
semestrze

Kontrola 
dzienników nauczyciele 

dyrektor
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w dziennikach 
zajęć

w grupach

6. 

Dokumentacja 
organizowanej 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej:

Dwa razy w 
semestrze

prawidłowość 
dokumentacji, 
realizacja zadań z
planów, 
częstotliwość 
i formy  
kontaktów z 
rodzicami, 

specjaliści dyrektor

7.

Dokumentacja 
organizowanych 
wycieczek

zgodnie z 
organizowanymi
wycieczkami

zgody rodziców, 
informacja dla 
rodziców, karta 
wycieczki

nauczyciele 
w grupach

dyrektor

8.

Dokumentacja zajęć
dodatkowych – 
zapisy w 
dziennikach zajęć

raz na semestr
kontrola 
dzienników i 
zapisów

religia, jęż. 
Angielski, 
akompaniament do
zajęć 
umuzykalniających

dyrektor

9.

Łączenie opieki, 
treści 
dydaktycznych i 
wychowawczych,

zgodnie 
z planerm 
obsewarcji zajęć

scenariusze 
i konspekty 
zajęć, 
obserwacja, 
zapisy w 
dzienniku

nauczyciele 
w grupach

dyrektor

10.

Prowadzenie zajęć 
oraz 
funkcjonowanie 
przedszkola 
w realiach pandemii

dostosowanie 
bazy lokalowej –
aranżacja wnętrz
w reżimie 
sanitarnym– 
kąciki 
tematyczne

wszyscy 
nauczyciele

dyrektor

PLAN KONTROLI EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Obszar kontroli:
Kontrola efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
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oraz innej statutowej przedszkola

Tematyka kontroli
Terminy
kontroli

Forma
kontroli

Kontroli
podlegają:

osoby/dokumenty

Osoba
kontrolująca

1.
Frekwencja dzieci 
w przedszkolu

Co miesiąc Analiza
danych

Dzienniki zajęć,

Rejestr godzin
przyjść i wyjść.

osobodni

dyrektor

2.
Efekty świadczonej pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Po każdym
semestrze

Analiza
danych 

Dzienniki
psychologa,
logopedy,

obserwacja

dyrektor

3.

Realizacja wniosków 
z nadzoru pedagogicznego 
zgodnie ze sposobami ich 
realizacji uchwalonymi na 
radzie pedagogicznej 

na bieżąco
Analiza
danych 

Obserwcje zajęć,
karty

monirorowania
pracy nauczycieli,

sprowozdania z
pracy zespołów

dyrektor

4.

Poprawność, terminowość 
prowadzenia dokumentacji 
pedagogicznej przez 
nauczycieli

Dzienniki 
zajęć - raz 
na kwartał;

Arkusze 
obserwacji

Ananliza
dokumentów,

badanie
dokumentów

Nauczyciele, 
dzienniki 
lekcyjne, arkusze 
obserwacji, 
dzienniki 

dyrektor

PLAN KONTROLOWANIA PRZEBIEGU WYBRANYCH PROCESÓW
ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Realizacja zadań i obowiązków przez wychowawców w zakresie wspomagania
dzieci, współpracy z rodzicami, 

koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zakres/ formy

Adekwatność programu wychowawczo-profilaktycznego do diagnozy potrzeb wychowanków
i sytuacji wychowawczej. 
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Aktywność grup w życiu przedszkola, uroczystościach i w ich przygotowaniu, 
zaangażowanie w wolontariat,

Angażowanie rodziców do aktywności w życiu grupy, przedszkola. Frekwencja rodziców na 
zebraniach.

Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej wychowankom

Okres monitorowania: Cały rok szkolny 

Osoby monitorujące: Dyrektor

Narzędzia do 
dokumentowania 

Karta monitorowania 

4. Systematyczność prowadzenia zaplanowanych badań edukacyjnych

Zakres/ formy

Realizacja badań edukacyjnych zgodnie z planem badań wewnętrznych, 

Opracowanie ilościowe i jakościowe sprawdzianów i badań

Wdrażanie wniosków z badań w celu poprawy efektywności kształecenia

Okres monitorowania: Cały rok szkolny, zgodnie z planem badań edukacyjnych

Osoby monitorujące: Dyrektor

Narzędzia do 
dokumentowania 

Karta monitorowania

ZAKRES WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI – FORMY, OBSZARY

Plan diagnozy wybranych problemów istotnych w organizacji pracy przedszkola 
i służących doskonaleniu jego pracy.

Obszary podlegające diagnozie w roku szkolnym 2021/2022:

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.     

Narzędzia do diagnozy: kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
Termin badania diagnostycznego: do 25 września 2021 r.
Uzasadnienie przeprowadzenia diagnozy: diagnoza wynika z obowiązku wskazanego w § 3 

i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 
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sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 
celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 

Cel badania diagnostycznego: rozpoznanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli i zgłoszenie 
w terminie do 30 listopada zapotrzebowania na formy doskonalenia
do organu prowadzącego 

Analiza i ocena istotności ryzyka zagrożenia zakażeniem i rozprzestrzeniania się 
covid-19

Narzędzia do diagnozy: analiza danych statystycznych
Termin badania diagnostycznego: od 30 sierpnia 2021 r i w trakcie trwania roku szkolnego.
Uzasadnienie przeprowadzenia diagnozy: zalecenia Ministra Edukacji i Nauki, realizacja 

obowiązków dyrektora określonych w art. 226 pkt 1 
kodeksu pracy i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo 
oświatowe 

Cel badania diagnostycznego: przygotowanie przedszkola do bezpiecznego realizowania 
procesu nauki i wychowania. 

Diagnoza   deklarowanej aktywności rodziców w przedszkolu i rozpoznanie oczekiwań   
o współdecydowaniu w sprawach przedszkolnych     

Narzędzia do diagnozy: kwestionariusz anonimowej ankiety kierowanej do rodziców.
Termin badania diagnostycznego: październik 2021 r.
Uzasadnienie przeprowadzenia diagnozy: Trudna sytuacja pandemii odcisnęła piętno także na

rodzicach, którzy musieli godzić własną pracę zawodową 
z edukacją zdalną swoich dzieci. Brak czasu na ich 
wspieranie w czasie zdalnej edukacji, przerzucenie na 
rodziców większej odpowiedzialności za edukację dzieci, 
czasem zbyt wysokie wymagania nauczycieli, 
reorganizacja życia rodzinnego zrodziły szereg 
problemów natury organizacyjnej, edukacyjnej 
i wychowawczej, z którymi znaczna część rodziców nie 
zawsze potrafiła się uporać. Niewystarczająca wiedza na 
temat emocji i specyfiki zachowania dziecka w sytuacji 
kryzysowej i związana z tym zmniejszona tolerancja 
i cierpliwość rodziców wobec zachowania dziecka, 
poczucie nadmiernego obciążenia i zbyt dużej 
odpowiedzialności za edukację dziecka, wynikające 
z przekonania, że jest to zadanie przedszkola – 
spowodowały, że wzrósł ich krytycyzm i wymagania 
wobec pracy nauczycieli. U części rodziców nasiliły się 
postawy roszczeniowe, często utrudniające budowanie 
zaufania do przedszkola i wzajemnych relacji między 
nimi.

Cel badania diagnostycznego: odbudowanie relacji i więzi rodziców z przedszkolem, 
aktywizowanie rodziców w proces dydaktyczny własnych dzieci 
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PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH (OBSERWACJA DZIECI) W ROKU SZKOLNYM
                                                                  2021/2022

Zakres Prowadzący
badania

Termin Metody
i techniki

Narzędzia
badawcze

Sposób 
dokumentowa
nia

 
Diagnoza dzieci

„na wejściu”
do 15

września
Pomiar

dydaktyczny 
Obserwacja,

Testy
sprawdzają-

ce

Raport 
z poszcze-

gólnych badań
wraz ze

wskazaniem
najsłabiej 
i najlepiej

opanowanych
umiejętności

Badanie osiągnięć 
edukacyjnych 
dzieci 
w sferze:: rozwoju 
fizycznego, 
umysłowego, 
emocjonalnego, 
społeczno - 
moralnego Nauczyciele 

w grupach

Styczeń
/luty
2022

Maj/czer-
wiec

2022

Pomiar
dydaktyczny

,

karty
obserwacji Raport 

z analizy
ilościowej 

i jakościowej

Raport 
z analizy

ilościowej 
i jakościowej

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RAMACH WDN-U ORAZ PLAN
SZKOLEŃ ZEWNETRZNYCH

L.p
.

Tematy szkoleń Rady
Pedagogicznej 

Osoba
odpowiedzialna za

organizację

Osoba lub
instytucja

wspomagająca
Termin

1.
Zmiany prawa oświatowego 
od 1 września 2021 r. 

    
zespół

samokształceniow
y

dyrektor IX. 2021

2.
Bajkoterapia jako 
wprowadzenie do rozumienia 
wartości

dyrektor zespół
samokształceniowy

XI. 2021

3. Jak w przedszkolu uczyć 
dzieci na odległość. Narzędzia
sprawdzone w praktyce.

e-szkolenie lub
szkolenie
zamknięte

WyEdukowani

jw.
XII. 2021
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4. Kreatywny nauczyciel=kreatywny 
przedszkolak. Jak rozwijać 
kreatywność w przedszkolu.

    Szkolenie 
wewnętrzne

Zespół
samokształceniowy

II. 2022

Pozytywna dyscyplina w żłobku i 
w przedszkolu

e-szkolenie lub
szkolenie
zamknięte

WyEdukowani

dyrektor III.2022

5. GET CREATIV – nauczanie 
metodą projektu badawczego w 
przedszkolu

e-szkolenie lub
szkolenie
zamknięte

WyEdukowani

jw. IV. 2022

6. Jak komunikować się z 
wymagającym rodzicem-
asertywnie i z szacunkiem – 21 
praktycznych wskazówek

e-szkolenie lub
szkolenie
zamknięte

WyEdukowani

j.w. X. 2021

PLAN NARAD I POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ – 2021/2022

Termin Tematyka /cel Odpowiedzialny

31.08.2021
Porządek - organizacyjne
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 

ostatniej rady pedagogicznej z dnia  28.06.2021 r.
4. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym 

i zarządzeń gminnych.
5. Podsumowanie sprawowanego przez 

dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku 
2020/2021.

6. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy
rok szkolny 2021/2022.

7. Przedstawienie zmian w organizacji pracy – 
aneks do arkusza organizacji pracy.

8. Zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, 
w tym w sprawie tygodniowego rozkład zajęć 
edukacyjnych.

9. Przydział czynności dodatkowych 
wykonywanych w ramach wynagrodzenia – 
opinia rady pedagogicznej, w tym przydział 

dyrektor

18



obowiązków prowadzenia przedszkolnego koła 
wolontariatu.

10. Organizacja WDN.
11. Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy 

i organizowania zajęć podczas realizacji zadań 
stacjonarnie oraz w sytuacji ograniczonego 
funkcjonowania przedszkola w związku 
z pandemią koronawirusa. 

12. Przegląd pomieszczeń i ogrodu 
przedszkolnego – stopień przygotowania do 
rozpoczęcia roku szkolnego.

13. Sprawy bieżące.
14. Wnioski i uchwały.

15.09.2021
Porządek zebrania - organizacyjne
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej 

rady pedagogicznej z dnia 31.08.2021 r.
4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady 

pedagogicznej.
5. Przypomnienie treści regulaminu oceny pracy 

nauczyciela i regulaminu rady pedagogicznej.
6. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu 

nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami 
(planowana ewaluacja i kontrole, monitorowanie,
harmonogram obserwacji zajęć wraz 
z obowiązującą dokumentacją, organizacja 
wspomagania nauczycieli, procedury 
przeprowadzania obserwacji).

7. Zapoznanie z wnioskiem remontowo – 
inwestycyjnym na rok 2022.

8. Aktualizacja i przypomnienie procedur awansu 
zawodowego nauczycieli.

9. Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia 
dokumentacji pedagogicznej.

10. Sprawy bieżące.
11. Wnioski i uchwały.

dyrektor

listopad Porządek – szkoleniowa rada
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 
zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej 
rady pedagogicznej z 15 .09.2021 r.

dyrektor
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4. Szkolenie rady pedagogicznej.
5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu 
finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy 
(opinia).
6. Wnioski i uchwały.

Styczeń/luty
Porządek  –  podsumowujące,  analityczno  -
kontrolne
1.  Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2.  Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady 

pedagogicznej.
5.  Karta aktywności pracy nauczyciela – I semestr 

2021/2022 r.
6.  Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym

sprawowanym w I semestrze.
7.  Wnioski i kierunki zadań do pracy w II 

semestrze.
8.  Podsumowanie pracy udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej – w I semestrze 
(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
z dzieckiem zdolnym, zajęcia terapeutyczne ze 
specjalistami).

9. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka.

10. Sprawy bieżące.

11. Wnioski i uchwały.

dyrektor

kwiecień Porządek zebrania – rada szkoleniowa
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 
zatwierdzenie.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej 
rady pedagogicznej.
4. Szkolenie rady pedagogicznej – przedstawienie 
przygotowanego referatu, dyskusja.
5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu 
finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy 
(opinia).
6. Wnioski i uchwały.

dyrektor

Czerwiec/sierpień

Porządek zebrania
1.  Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

dyrektor
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2.  Przedstawienie porządku zebrania i jego 
zatwierdzenie.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.

4.  Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – 
sprawozdania. Karta aktywności pracy 
nauczyciela.

5.  Sprawozdanie z działalności przedszkola: 
ocena stopnia wykonania zadań wynikających z 
planu rocznego, oraz informacja o działalności 
przedszkola. Zatwierdzenie wniosków do pracy 
na kolejny rok 

6.  Przeprowadzenie diagnozy pracy 
przedszkola.

7.  Sprawy bieżące.
8.  Wnioski i uchwały.

PLAN ZAJĘĆ OTWARTYCH I POKAZOWYCH, STANOWIĄCYCH FORMĘ
DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIIELA

L.p
.

Umiejętności metodyczne
i dydaktycznego do
zaprezentowania

Imię i nazwisko
 prowadzącego

nauczyciela

grupa Termin Obserwatorz
y 

1.

  
Wskazywanie celów zajęć   
ewaluacja końcowa 
osiągniętych celów 
kształcenia w czasie zajęć

Anna Pabianek Kubusie
Puchatki

XI.
2021

chętni 
nauczyciele

 
  2.

  
Sposoby indywidualizacji 
nauczania w pracy na 
zajęciach

Anita Kwiatkowska Smerfy XII.
2021

nauczyciele
stażyści

3.
  
Prezentacja metody 
nauczania „Metoda 
projektu” 

Anna Kiljańska Kubusie 
Puchatki

II. 2022 chętni 
nauczyciele

4. Jak różnicować wymagania 
edukacyjne w trakcie zajęć?

Marta Idzikowska Krasnolud-
ki

III. 2022 wszyscy
nauczyciele

21



5. Wykorzystywanie technik 
audiowizualnych, pakietów 
multimedialnych do 
prowadzenia 
zajęć

Beata Dudzińska Tygryski X. 2021 wszyscy
nauczyciele

6. Informacja zwrotna do 
dzieci o osiągniętych 
umiejętnościach,
wykonaniu zadania, 
podsumowanie pracy 
dziecka

Aleksandra
Kilczewska

Tygryski I. 2022 Nauczyciele
stażyści

INNE FORMY WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI 
– DZIAŁANIA ROZWOJOWE

L.p. Zakres wspomagania Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

1. Wspieranie rozwoju 
zawodowego oraz 
pogłębianie 
umiejętności realizacji 
podstawowych 
obowiązków 
pracowniczych.
Motywowanie do 
doskonalenia 
zawodowego

1. Opracowanie Planu 
doskonalenia zawodowego.

15.IX. dyrektor
lider WDN

2. Zapoznanie nauczycieli 
z nowymi  regulacjami prawa 
oświatowego 

    
31.VIII.

dyrektor

3.  Omówienie „Strategii 
bezpieczeństwa w przedszkolu”
– dokumentu ujmującego 
całościowo zasady, 
postępowanie i obowiązki 

  31.VIII. dyrektor

22



Realizacja stażu na 
kolejny stopień 
awansu zawodowego

pracowników szkoły 
w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa uczniów 
w czasie zajęć organizowanych
przez przedszkole. 

4.  Przygotowanie 
i przekazanie każdemu 
nauczycielowi – wychowawcy 
„Segregatora Wychowawcy”, 
wzorami dokumentów, kart 
wycieczki, procedurami 
bezpieczeństwa

15.IX.
dyrektor                           

5.  Przygotowanie materiałów 
pomocniczych do opracowania
zasad dostosowywania 
wymagań edukacyjnych do 
potrzeb 
i możliwości dzieci

zespół PPP 

6. Nawiązanie ścisłej 
współpracy z poradnią pp 
w celu zapewnienia obecności 
specjalistów z poradni oraz 
przy diagnozowaniu trudnych 
przypadków wychowawczych

dyrektor,
psycholog        

               

7. Przydział nauczycielowi 
stażyście opiekuna stażu 

31.08.

8. Monitorowanie realizacji 
planów rozwoju zawodowego 
w okresie stażu.

1.Zgodność działań nauczyciela

z planem rozwoju 
zawodowego.

2.Systematyczność realizacji 
zaplanowanych działań.

dyrektor.
opiekun stażu
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Wspomaganie 
nauczycieli 
w wykonywaniu ich 
zadań statutowych 

3.Współpraca z opiekunem 
stażu i jego rola w zakresie 
pomocy w realizacji planu 
rozwoju

Przypomnienie wniosków 
wynikających ze 
sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego,
ustalania sposobu ich 
wykorzystania w celu 
doskonalenia pracy 
przedszkola.

dyrektor

PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
WRAZ ZE WSKAZANIENIEM OBSZARÓW PODLEGAJĄCYMI

SZCZEGÓLNEJ UWADZE W CZASIE OBSERWACJI

L.p
.

Typ obserwacji grupa
Osoba

prowadząca
zajęcia 

Obserwator Termin

1. Obserwacja kontrolna „Smerfy”

„Kubusie
Puchatki”

„Kubusie
Puchatki”

A.
Kwiatkowska

A. Kiljańska

A. Pabianek

dyrektor XII.
2021

III.
2021

IV.
2022

2. Obserwacja diagnozująca „Tygryski”

„Krasnoludki”

B. Dudzińska

M.
Idzikowska

dyrektor IV.
2022

I. 
2022

3. Obserwacje wspierające
(stażyści, nauczyciele

kontraktowi)

„Krasnoludki”

„Kubusie
Puchatki”

A.
Kilczewska

A. Pabianek

dyrektor XII.
2021

X.
2021
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Tematyka obserwacji

1. Realizacja zajęć z uwzględnieniem narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

2. Stosowane przez nauczycieli formy i metody wychowania do wrażliwości na prawdę 
i dobro. 
3. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 
o zdrowie.

4. Organizacja zajęć kierowanych i niekierowanych z uwzględnieniem dostosowania metod 
pracy do indywidualnych potrzeb dzieci.

5. Organizacja wycieczek edukacyjnych – zapoznawanie dzieci z polską kulturą, w tym 
osiągnięciami duchowymi i materialnymi.

6. Uwzględnianie zróżnicowanych wyników diagnozy potrzeb dzieci w udzielaniu dzieciom 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w realizowanym przez nauczyciela procesie 
kształcenia.

7. Prowadzenie zajęć otwartych (także w formie online) wg uzgodnionego w przedszkolu 
schematu (cele, kryteria, zadania, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć).

8. Wykorzystanie literatury dziecięcej w eliminowaniu zachowań negatywnych oraz 
wzmacnianiu właściwych zachowań u dzieci –diagnozująca.

9. Dostosowanie metod  pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.  Przestrzeganie praw 
dziecka – kontrolno – wspomagająca.

10. Stosowanie metod i  form pracy przyczyniających się do kształtowania kreatywnych
postaw, rozwijania wyobraźni i swobody twórczej dzieci.

11. Wykorzystanie zabaw dydaktycznych w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci. 
Ocena aktywności dzieci na zajęciach – diagnozująca.

12. Organizacja uroczystości przedszkolnych – prezentacja umiejętności przed publicznością, 
bezpieczeństwo dzieci.

13. Warsztat pracy nauczyciela – m.in. planowanie zajęć, realizacja celów, przebieg zajęć, 
ocenianie, aktywność/zaangażowanie dzieci, indywidualizacja pracy. Organizacja kształcenia 
na odległość.

Cele obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli:

1. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań 
edukacyjnych;
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2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli;
3. Wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem;
4. Diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych;
5. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na 
podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów;

Obserwacji mogą podlegać:

1. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia z dziećmi;
2. Spotkania z rodzicami.
3. Imprezy przedszkolne – uroczystości, festyny, itp..
4. Spacery i wycieczki przedszkolne.

Obserwacji w szczególności w roku szkolnym 2021/22 podlegać będzie:

1. Kształcenie umiejętności kluczowych.
2. Wskazywanie celów zajęć i ewaluacja.
3. Indywidualizacja nauczania w toku zajęć.
4. Kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
5. Stosowanie technologii komunikacyjno-informatycznej w trakcie zajęć i jej 
wykorzystywanie przez dzieci w procesie nauczania.

Plan nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie
 na rok szkolny 2021/2022,

 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 30.09.2021 r.

                                                                                                             Opracowała:               
                                                                                                            Ewa Przybylik
                                                                                     dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie
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