
SPRAWOZDANIE 

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA 

Młodzieżowego Domu Kultury 

w roku szkolnym 2016/2017 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 

31.08.2015 r., poz. 1270) na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

Nadzór pedagogiczny w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzony był zgodnie z rocznym 

planem pracy na rok szkolny 2016/17. 

Polegał na: 

1) Zdiagnozowaniu obszaru rozwoju wychowanków w placówce oraz ich osiągnięć 

2) Kontroli i monitoringu  

3) Wspomaganiu 

 

Diagnozie pracy placówki podlegała następująca dziedzina: 

Ewaluacja wewnętrzna: MONITOROWANIE OSIĄGNIĘĆ WYCHOWANKÓW 

Raport ewaluacyjny stanowi załącznik do sprawozdania. 

 

Celem nadzoru pedagogicznego było: 

- Zapewnienie ciągłego rozwoju placówki. 

- Doskonalenie jakości pracy. 

- Zaspokojenie potrzeb wychowanków, rodziców i nauczycieli. 

- Ukształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku. 

- Upowszechnienie osiągnięć wychowanków i nauczycieli. 

- Zapewnienie sprawności organizacyjnej. 

- Zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami wychowanków, 

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 uczniowi możliwości ciągłego postępu. 

- Zapewnienie rozwoju osiągnięć wychowanków. 

- Ukierunkowanie pracy na rozwój wychowanków. 

- Zaspokojenie potrzeby rozwoju indywidualnego wszystkim uczestnikom zajęć. 

- Znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego z uwzględnieniem działań 

profilaktycznych przez wychowanków. 

- Znajomość programu wychowawczego placówki przez rodziców. 

- Zaspokajanie potrzeb wychowawczych wychowanków. 

- Zapewnienie dostępnych form pomocy wychowankom, którzy jej potrzebują. 

- Zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju wychowanków. 

- Zdiagnozowanie potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w 

celu właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie. 

 

Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora, gdyż plan 

nadzoru wraz z planem pracy MDK na rok szkolny 2016/17 został przedstawiony na 



posiedzeniu Rady Pedagogicznej, jest dostępny w sekretariacie MDK, pokoju nauczycielskim 

oraz na stronie internetowej. 

Zostały ustalone cele, procedury i problemy nadzoru. Organizacja nadzoru została omówiona. 

 

Promocja placówki 

Osiągnięcia uczniów i ważne wydarzenia w placówce są opisywane na bieżąco stronie 

internetowej MDK, fanpagu i Facebooku. 

Placówka gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia wychowanków. Najlepsi w różnych 

dziedzinach są nagradzani wobec całej społeczności MDK, często również na uroczystościach 

o szerszym zasięgu. 

Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek MDK w środowisku, angażując się w 

działalność placówki i środowiska. Mieszkańcy Kalisza i okolicznych miejscowości chętnie 

uczestniczą w formach integracyjnych i kulturalnych proponowanych przez MDK. 

MDK, nauczyciele i rodzice nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników, wspierających 

jej działalność dydaktyczno - wychowawczą, jak i wspomagają materialnie. 

 

Wewnętrzne uregulowania prawne. 

Wewnętrzne uregulowania i procedury zawarte w Statucie odpowiadają przepisom prawa i są 

zgodne z działalnością placówki. Zarówno Statut MDK i inne dokumenty regulujące zasady 

jego funkcjonowania są dostępne społeczności placówki.  

Wszystkie ważne dokumenty szkoły są dostępne dla zainteresowanych w sekretariacie MDK 

w Internecie i na stronie MDK oraz BIP. 

W MDK przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. Uczniowie mają prawo do własnego 

zdania i obrony swoich praw zgodnie z obowiązującym Programem Wychowawczym oraz 

Statutem. Wszystkie działania w placówce są zgodne z Konwencją Praw Dziecka. Placówka 

zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

 

Dokumentacja placówki 

Dokumentacja placówki prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i 

uwzględnia realizację podstawowych praw ucznia.  

Placówka posiada zestaw programów nauczania opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora MDK. 

Przeprowadzona kontrola dokumentacji: dzienników zajęć, rozkładów materiałów, 

sprawozdań, protokołów wykazała ich prawidłowe i bieżące prowadzenie (w znakomitej 

większości). z informacji 

Współpraca z rodzicami 

Nauczyciele i dyrektor współpracują z rodzicami i uczniami, zachęcają ich do aktywnego 

udziału  w życiu MDK. Zarówno rodzice, jak i uczniowie, z ogromnym zapałem i coraz 

liczniej uczestniczą w różnych formach życia placówki. Spotkania z rodzicami są okazją do 

szczerej wymiany poglądów i uwag. Rodzice mówią i piszą o różnych sprawach dotyczących 

dzieci i placówki.  

Działania wychowawcze placówki są w tym zakresie jednolite i spójne. 

Pomieszczenia MDK są utrzymane w czystości i na bieżąco odnawiane / odświeżane. Rada 

Rodziców wspomaga placówkę w zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz przy 

organizacji imprez. 

 

BHP w placówce 

MDK wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy. Potwierdzają to kontrole 

przeprowadzone przez organy zewnętrzne. Cała społeczność dba o ład, czystość i estetykę 



swoich pomieszczeń. Obiekt MDK, ich wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają 

wymogom bhp. Placówka rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje 

działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Świadczy o tym brak wypadków 

dzieci  i pracowników na terenie MDK. 

Podczas zajęć organizowanych przez placówkę wszyscy wychowankowie mają zapewnioną 

opiekę przez nauczycieli i rodziców, oddelegowanych na daną imprezę. Na terenie MDK nie 

doszło do żadnych wypadków z udziałem wychowanków, czy nauczycieli. Wychowankowie 

na początku roku szkolnego są zapoznawani z zasadami bhp, obowiązującymi na terenie 

placówki, podczas zajęć, jak również w drodze na i z zajęć do domu. Zasady te często były 

przypominane przed różnymi imprezami w obecności rodziców. Wszystkie przepisy w 

zakresie bhp są przestrzegane. 

 

Monitoring 

Obserwacje imprez i uroczystości oraz zajęć.  

Wnioski. 

W tym roku szkolnym Dyrektor MDK przeprowadził obserwację zajęć oraz imprez i 

uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez oraz zorganizowanych okazjonalnie. Były to 

obserwacje kontrolno - doradcze i analityczne.  

Nauczyciele przygotowują się do każdych zajęć. Prowadzą zajęcia w taki sposób, aby 

zainteresować wychowanków danym tematem oraz aktywizują wychowanków słabszych. 

Prowadząc zajęcia, stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania. Stwarzają 

wychowankom możliwość prezentacji własnych poglądów, współdziałania w zespole i 

podejmowania decyzji. 

Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych pracowni diagnozują indywidualne 

potrzeby wychowanków oraz dostosowują wymagania edukacyjne do ich uzdolnień. 

Nauczyciele dostosowują tempo do potrzeb uczniów, pozytywnie ich motywując. Zajęcia są 

atrakcyjne dla dzieci pomimo różnego stopnia zaawansowania np. w nauce języka, 

umiejętności tanecznych. Atrakcyjność zajęć polega również na szybkim tempie, zmianach 

ćwiczeń i ich różnorodności np. na zajęciach umuzykalnienia. Nauczyciele wyzwalają 

kreatywność w uczniach, zachęcając ich i inspirując. Utrzymują dyscyplinę, panując nad 

„twórczym żywiołem”. Wczuwają się w działania uczniów. Każdy wychowanek czuje się 

dowartościowany, a szczególnie na zajęciach w grupach integracyjnych. Podczas zajęć można 

zauważyć, który nauczyciel jest lubiany, reagujący na potrzeby wychowanków i partnerujący. 

Frekwencja na większości zajęć jest wysoka, co świadczy o zainteresowaniu nimi i 

zaangażowaniu w nie wychowanków. Nauczyciele są konsekwentni w osiągnięciu celów na 

swoich zajęciach. Zajęcia są dobrze zaplanowane. 

Nauczyciele są otwarci w stosunku do siebie i wychowanków, traktują ich z życzliwością i 

okazują zainteresowanie ich problemami oraz udzielają im wsparcia w różnych sytuacjach. 

Stwarzają sytuacje sprzyjające dokonywaniu właściwych wyborów przez wychowanków, 

podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu odpowiedzialności w sytuacjach trudnych. 

W MDK tworzone są warunki do samorządnego działania wychowanków. 

 

Warto wykorzystywać więcej środków dydaktycznych na zajęciach. Z uwagi na 

bezpieczeństwo, dzieci powinny ćwiczyć na zajęciach umuzykalniających i tanecznych boso 

lub w obuwiu sportowym, nie w skarpetkach.  Pozytywne w skutkach jest dawanie 

kontrolowanej swobody wychowankom na zajęciach, szczególnie artystycznych. Jeśli to 

wynika ze scenariusza zajęć, należy bardziej zachęcać wychowanków do dłuższych, 

samodzielnych wypowiedzi werbalnych, nie wyręczając ich w tym. 

W nowym roku szkolnym należy plan pracy poszczególnych kół / pracowni układać z 

większą dbałością o higienę psychiczną i fizyczną uczniów i nauczycieli. 



Imprezy organizowane w MDK odbyły się zgodnie z Kalendarzem Imprez zatwierdzonym 

przez RP we wrześniu 2016 r.. Były odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowisk 

szkolnych i lokalnych. Dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. 

W przyszłym roku szkolnym z większą dbałością należy przygotować nagrody / upominki w 

konkursach dla najmłodszych uczestników. 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się jedna szkoleniowa rada pedagogiczna. Temat 

szkolenia to: Rozwijanie zdolności kierunkowych uczniów.  

Nauczyciele chętnie uczestniczyli w różnych formach doskonalenia, zarówno w 

konferencjach, jak i indywidualnie: w kursach, warsztatach.  

Rozpoznane są potrzeby Rady Pedagogicznej i nauczycieli. Indywidualne plany rozwoju 

zawodowego są zgodne z potrzebami placówki. Nauczyciele chętnie współpracują ze sobą. 

Organizują wspólnie występy, konkursy, warsztaty, itp.. 

Ocena pracy nauczycieli dostarcza informacji o jakości ich pracy i ma wpływ na ich rozwój 

zawodowy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje lub kontynuują dokształcanie w celu 

uzyskania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w placówce. Sukcesy nauczycieli są 

doceniane i nagradzane. 

 

Wnioski z przeprowadzonego nadzoru. 

1. Dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku i upowszechniać / 

promować osiągnięcia uczniów. 

2. W dalszym ciągu ulepszać bazę MDK, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce 

dydaktyczne, poprawiać warunki socjalne. 

3. Przeanalizować programy nauczania poszczególnych zajęć i zadbać o ich uaktualnienie. 

4. Dbać, aby placówka osiągała wysoki poziom zajęć. 

5. Zachęcać uczniów do pracy nad sobą i promować ich osiągnięcia 

6. Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli. Zachęcać nauczycieli 

do dzielenia się swoją wiedzą.  


