
 

 
 
 
 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA ORAZ 

KONSTRUOWANIE PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2016/17 

z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa  

 
 
 
 
 
 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI PROJEKTY PLANU NADZORU,  

ARKUSZE KONTROLI, PROPOZYCJE NARZĘDZI DO EWALUACJI,   

WZORY PLANÓW PRACY ZESPOŁÓW I WYCHOWAWCÓW KLAS 

 

W otrzymanych materiałach znajdą Państwo również: 
 

 plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

na rok szkolny 2016- 2017 

 przykładowe projekty ewaluacji wewnętrznej i narzędzia do nich,  

 arkusze kontroli wewnętrznej –z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa na rok szkolny 2016-2017 

 przykładowe obszary  wspomagania –  z uwzględnieniem potrzeb szkoły oraz wniosków z nadzoru 

z roku 2015-2016 

 przykładowe plany pracy wychowawców klas, zespołów: wychowawczych, przedmiotowych, 

oddziałowych i zadaniowych – z uwzględnieniem wymagań państwa oraz wniosków z nadzoru, 

a także  przykładowe sprawozdania do tych planów 

 narzędzia do monitoringu działań szkoły – w tym zalecanych warunków i sposobów realizacji 

podstawy programowej  

 plan zebrania rady pedagogicznej z uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej 

oraz niezbędnych uchwał, które powinny zostać  podjęte, 

 omówienie zmian w przepisach prawa  (m.in. w UoSO i ustawie Karta Nauczyciela) 

 procedury ewaluacji zewnętrznej, 

 przykładowe zapisy zmian w statucie wynikające ze zmian w prawie. 

 

Kilka słów od prowadzącego 

Szanowni Dyrektorzy, 

pragnę Państwa zaprosić  na szkolenie, które dostarczy Wam aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat zadań nadzoru 

sprawowanego  przez dyrektora szkoły/placówki  oraz  praktycznych rozwiązań, służących jego realizacji.  

Początek roku szkolnego 2016/2017 to dla dyrektora kolejne, nowe wyzwania. 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego wymagają od nas dyrektorów solidnego przygotowania. Zadania 

dyrektora związane z organizacją nowego roku szkolnego są rozliczne, pracochłonne i czasochłonne.    

Zapraszam zatem po nowe przykłady dobrych i praktycznych rozwiązań.  

 
                                                           Izabela Ziętara  

i zespół pracowników Centrum Szkoleniowego A-Z    

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

AAkkrreeddyyttoowwaannyy  OOśśrrooddeekk  DDoosskkoonnaalleenniiaa  NNaauucczzyycciieellii 

ul. Nowomiejska 25, www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

tel. 54 232 63 07, 732 668 987    

e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl 
 

 

 



 

  Program seminarium 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17.  

 Zadania wynikające z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz wniosków dyrektora szkoły                      

z nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny podstawą planowania pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego 

 Nadzór pedagogiczny w 2016/2017r.: 

 Przykładowe projekty  i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej, 

 Arkusze kontroli wewnętrznej, 

 Planowanie wspomagania nauczycieli. 

 Planowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych 

 zadania i przykładowe plany pracy – z uwzględnieniem obowiązujących wymagań państwa  

 arkusze monitorowania działań szkoły, w tym warunków i sposobów realizacji podstawy programowej 

 Zadania wychowawców i  planowanie ich pracy. 

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce 

 Opracowanie szkolnego programu wychowawczego  

 Elementy kontroli zarządczej. 

 Koncepcja pracy szkoły/placówki – jej modyfikacja w oparciu o zmieniające się potrzeby i oczekiwania uczniów, 

ich rodziców i środowiska lokalnego. 

 Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej. 

 

Terminy zajęć Zgłoszenia Miejsce Koszt 

8 września 2016 

godz. 10.00-15.00 

Do 6 września br.  
na formularzu zgłoszeniowym 

dostępnym na 
www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

 

 

tel./fax. 54 232 63 07; 

e-mail: 

rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl 

lub maciej.roth@a-z.edu.pl 

CKZiU Włocławek  

ul. Nowomiejska 25 
 

 

195 zł/os. brutto  

(min. grupa  

25 osób) 
Koszt obejmuje: 

materiały szkoleniowe 
(druk + płyta), 

certyfikat, poczęstunek 

 
Na szkoleniu 

otrzymują Państwo 
fakturę z terminem 

płatności 14 dni. 

 

Wykładowca - Izabela Ziętara - wieloletni edukator Centrum Szkoleniowego A-Z, obecnie dyrektor 

gimnazjum, wcześniej doradca metodyczny (przyroda i biologia); współpracuje jako wykładowca  

z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz z wydawnictwami; została powołana w Toruniu na lidera  

ds. ramowych programów nauczania oraz nadzoru pedagogicznego 

 

 

 
 


