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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W MŁODZIEŻOWYM 

DOMU KULTURY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 25 sierpnia 2017 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego  

Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

 z 2017 r. poz. 59 i 949) 

Nadzór pedagogiczny ma polegać na: 

1) Ewaluacji wewnętrznej, mającej na celu gromadzenie analizowanie i komunikowanie 

informacji na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę; 

2) Kontroli, w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki; 

3) Wspomaganiu mającym na celu inspirowanie i intensyfikowanie w placówce procesów 

służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowane na rozwój wychowanków; 

4) Monitorowaniu w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji 

zadań szkoły lub placówki. 

Cele nadzoru pedagogicznego: 

- Zapewnienie ciągłego rozwoju placówki 

- Doskonalenie jakości pracy, 

- Zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli. 

- Ukształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku, 

- Upowszechnienie osiągnięć wychowanków i nauczycieli. 

- Zapewnienie sprawności organizacyjnej, 

- Zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami uczestników zajęć, 

rodziców i nauczycieli. 

- Poznanie potrzeb, koniecznych do zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia, 

wychowania i opieki. 

- Zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć funkcjonowania w zdrowych, bezpiecznych  

 i higienicznych warunkach. 

- Zapewnienie każdemu uczestnikowi zajęć możliwości ciągłego postępu 

- Zapewnienie rozwoju osiągnięć wychowanków 

- Ukierunkowanie pracy na rozwój uczestnika zajęć 
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- Zaspokojenie potrzeb i rozwoju osobowego wszystkim uczestnikom zajęć 

- Znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego z uwzględnieniem działań 

profilaktycznych przez uczniów, 

- Znajomość programu wychowawczego z uwzględnieniem działań profilaktycznych przez 

rodziców, 

- Zaspokajanie potrzeb wychowawczych wychowanków 

- Zapewnienie dostępnych form pomocy wychowankom, którzy jej potrzebują. 

- Zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju wychowanka, 

- Zdiagnozowanie potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego  

w celu właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie. 

1.EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

Wymaganie: III wobec placówek oświatowo – wychowawczych i placówek artystycznych 

 

Przedmiot ewaluacji: „ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” 

 

Cel ewaluacji: 

Celem ewaluacji jest zebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach  

w wybranym obszarze potrzebnych do weryfikacji dotychczasowych działań dotyczących 

kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w MDK. 

Odbiorcy ewaluacji: 

- Nauczyciele; 

- Dyrektor; 

- Wychowankowie; 

- Rodzice. 

Zasoby: 

- Czas realizacji ewaluacji – 7 miesięcy 

- Wyniki potrzebne na koniec roku szkolnego, aby opracować plan działań na rok następny 

Wykonawcy ewaluacji (członkowie zespołu ewaluacyjnego): 

Pięć osób: p. Ewa Paczkowska, p. Marta Dudka (koordynator II), p. Grzegorz Walendowski,  

p. Anna Bakalarek, p. Łukasz Pieniążek (koordynator I)- nauczyciele, wśród nich jeden 

nauczyciel jako koordynator ewaluacji. 

Cały zespół będzie opracowywał koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji oraz 

zbierał dane. Raport zostanie napisany przez nauczycieli-koordynatorów. 
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Przedmiot ewaluacji: 

Przedmiotem i celem ewaluacji wewnętrznej jest dostarczenie informacji na temat tego, czy 

placówka podejmuje zadania zmierzające do kształtowania postaw i zwiększenie zakresu 

respektowania norm społecznych poprzez: 

— zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki, 

— stworzenie warunków dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wychowanków, 

— wychowanie zgodne z przyjętymi normami i wartościami, 

— budowanie postaw prospołecznych, naukę tolerancji i rozwój kultury osobistej, 

— kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób, 

— uwrażliwienie na potrzeby innych, 

— aktywizowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne, 

— efektywne wykorzystanie czasu wolnego. 

Pytania kluczowe : 

1. Czy działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo psychiczne  

i fizyczne? 

2. Czy relacje między członkami placówki są oparte na wzajemnym szacunku  

i zaufaniu? 

3. Czy wychowankowie, rodzice i nauczyciele mają wiedzę na temat norm 

społecznych? 

4. Czy zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane 

przez wychowanków, nauczycieli, inne osoby realizujące zadania placówki oraz 

rodziców? 

5.  Czy w placówce występują zachowania niepożądane? 

6. Czy rodzice, wychowankowie i nauczyciele współpracują w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych? 

Metody badawcze: 

- Ankieta dla wychowanków; 

- Ankieta dla rodziców; 

- Ankieta dla nauczycieli; 

- Analiza dokumentacji: Statutu placówki, programu wychowawczego oraz działań 

profilaktycznych; 

- Obserwacja, wywiady. 
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Ramy czasowe ewaluacji (harmonogram): 

- październik– opracowanie koncepcji ewaluacji, 

- listopad- maj– przeprowadzenie badania (wywiady, ankiety, analiza dokumentów, 

obserwacja), 

- koniec czerwca– raport ewaluacyjny. 

 

Raport i sposób upowszechnienia wyników: 

Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej  

i umieszczony na stronie internetowej. 

 

2.KONTROLA: 

- kontrola dzienników zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

- kontrola gromadzonej dokumentacji osiągnięć uczestników zajęć i nauczycieli, 

 - obserwacja prowadzonych zajęć, 

- kontrola programów oraz planów pracy pracowni, 

- kontakty z rodzicami ( przekaz informacji). 

3. WSPOMAGANIE 

- wspieranie w zakresie doskonalenia Rady Pedagogicznej oraz realizacji zadań zawartych  

w planie WDN, 

- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

- wspieranie działań nauczycieli poprzez ich koordynację, 

-  zachęcanie nauczycieli do składania wniosków o dokonanie oceny pracy i dorobku 

zawodowego. 

4. MONITOROWANIE 

- przygotowanie sal i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć, 

- realizacja planu pracy wychowawczej i profilaktycznej, 

- obserwacja wybranych zajęć, imprez i uroczystości 

- promowanie MDK w środowisku lokalnym i poza nim,  

- zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę. 

 

 

 

 


