
 
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 

Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska 
Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce 

 

  

WYNIKI  I WNIOSKI  DYREKTORA PRZEDSZKOLU NR 5 W SOKÓŁCE 
 
 

Nadzór sprawowany był zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.).oraz  

w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola. Wszystkie zadania 

przewidziane na ten okres zostały zrealizowane. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu zatrudnionych było 15 nauczycieli stałych i 3 

dochodzących ( nauczycielki: j. angielskiego, religii , logopedii, psychologii ).Wśród nauczycieli 

jest : 7 dyplomowanych,1 mianowany, 7 kontraktowych i 3 bez stopnia awansu 
 
Nadzór pedagogiczny sprawowany był poprzez ewaluację, kontrolę, wspomaganie, obserwację 

zajęć i monitorowanie. 
 

1. Ewaluacja  
Decyzją rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 przedmiotem ewaluacji było : 

 

WYMAGANIE 1: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

 

WYMAGANIE 5: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

Cel ewaluacji: 

Pozyskanie informacji na temat metod i form wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. Zastosowanie pozyskanych informacji dotyczących rozpoznania 

możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich sytuacji społecznej  

w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych 

W badaniu ankietowym wzięło udział 115 rodziców dzieci uczęszczających do naszego 

przedszkola.  

WNIOSKI z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020: 

 

1. Kontynuować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie 

zapewniającym każdemu dziecku harmonijny rozwój przy uwzględnieniu indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci. 

2. Utrzymać poziom współpracy z Rodzicami, którzy są zadowoleni z dotychczasowej  pracy 

nauczycieli i specjalistów.  Rodzice mają pewność, że przedszkole zapewnia odpowiednie 
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warunki do harmonijnego rozwoju dzieciom. 

3. Zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, 

organizowanych na terenie przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Podejmować działania mające na celu zapewnienie w przedszkolu nowoczesnej bazy 

dydaktycznej pozwalającej organizować wsparcie dzieci w rozwoju na najwyższym 

poziomie. 

 

2. Kontrola  

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono kontrole planowe wg harmonogramu ( 14 

obserwacji zajęć ) i  doraźne- 6 kontroli nauczania zdalnego.( nauczyciele stażyści) 

Przeprowadzone zostały kontrole w zakresie:  
 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przedszkolnej( dzienniki zajęć, karty obserwacji, 

zeszyty kontaktów z rodzicami, plany miesięczne)  
 Realizacja podstawy programowej i ramowych planów dnia . Zapewnienie dzieciom  

bezpiecznych i  higienicznych  warunków  nauki, wychowania i opieki.  
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w codziennej pracy . 

 Realizacja kompetencji kluczowych: 1.Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji-wykorzystywanie odpowiednich pomocy;3 Kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych-rozumowanie w matematyczny sposób; 

5.Kompetencje osobiste, społecznie i w zakresie umiejętności uczenia się- rozumienie 

zasad postepowania; gotowość do pokonywania uprzedzeń 

 

Wnioski z kontroli :  
Podczas kontroli zwrócono w szczególności uwagę na kompletność danych osobowych 

 w części ogólnej dziennika oraz sposób dokonywania korekty błędów i omyłek. W prowadzeniu 

dokumentacji pedagogicznej nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokonano analizy planów 

miesięcznych. Plany są przygotowywane systematycznie, są przejrzyste, uwzględniają podstawę 

programową wychowania przedszkolnego . Treści dostosowane są do możliwości rozwojowych 

dzieci, w grupach mieszanych prowadzona jest praca na poziomach. 

3. Wspomaganie 

 

3.1. Wspomaganie poprzez szkolenia i narady. 

 

W ciągu roku szkolnego odbyło się 6 zebrań rady pedagogicznej w tym 2 szkoleniowe: 

 Logogłoski- ćwiczenia i zabawy logopedyczne 4.11.2019 

 Ogólnopolski Program Kraina Muzyki-8.02.2020 

W szkoleniach wzięły udział wszyscy nauczyciele .Na bieżąco byli zapoznawani ze zmianami  

w przepisach prawa oświatowego. Z kart samokształceniowych wynika ,że nauczyciele ukończyli 
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2049 godzin doskonalenia zawodowego: najwięcej godzin ma dyrektor 684 godzin, Agnieszka O.-

659  i Lucyna Ś.486,5 Pozostali nauczyciele od 15 godzin do 37. 

Wniosek: 

Zachęcić wszystkich nauczycieli do doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami dzieci 

 i placówki tj. język angielski, psycholog,  

 

3.2. Inne formy wspomagania 

 

 AWANS: Trzy nauczycielki realizowały staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego. W ramach organizowania stażu na nauczyciela kontraktowego przeprowadzono 

dla nauczycieli stażystów raz w miesiącu zajęcia otwarte i obserwowano zajęcia nauczycieli, 

którzy rozpoczęli pracę w przedszkolu.- scenariusze zajęć w dokumentacji wraz z kartami 

obserwacji opiekunów. Dwie nauczycielki na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

  BAZA DYDAKTYCZNA :Wzbogacono bazę dydaktyczną do realizacji programu 

„Spotkajmy się w przedszkolu”. Zakupiono sprzęt do integracji sensorycznej- 

podwieszany: beczki, helikopter; maglownicę i inne. Wzbogaciłam bazę dydaktyczną do 

realizacji zajęć muzycznych. Każda grupa otrzymała gumę sensoryczną. 

 BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA :zakupiłam książki do integracji sensorycznej do 

biblioteki przedszkolnej: Tworzenie więzi poprzez Integrację Sensoryczną- EllenYack…101 

ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem Tara Delaney; Nie- zgrane dziecko w świecie gier 

 i zabaw Carol Stock; Zgrane nie-zgrane dziecko Joye Newman; Jak wychować sensorycznego 

bystrzaka- poradnik dla rodziców Lindsey Biel 

 

3.3 Obserwacje zajęć.  
Przeprowadzono 14 planowanych obserwacji zajęć, w tym 1 obserwacja zebrania z rodzicami, 

4 obserwacje uroczystości przedszkolnych („Pasowanie na przedszkolaka”, „Jasełka” , „Dzień 

Niepodległości, Aniołkowe Granie ). 

Celem obserwacji zajęć była: 

 diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych, 

 ocena rezultatu procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie 

obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci, -osiągnięcie gotowości 

szkolnej dzieci 6 letnich. 
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 wykorzystanie wiedzy nabytej podczas szkoleń w pracy z dziećmi 

 

 

Wnioski z obserwacji  : 

  
Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym jak  

 i metodycznym. Nauczycielki były przygotowane do zajęć. Tematy zajęć i treści były zgodne  

z podstawą programową. Metody i środki dydaktyczne były umiejętnie dobrane do celów zajęcia. 

Styl prowadzenia zajęć był często nowatorski. Nauczycielki wykazały się zdolnością wychodzenia 

poza utarte schematy i rutynę. Dzieci koncentrowały uwagę na zajęciu, angażowały się w różne 

działania, dzięki temu zaplanowane cele zostały zrealizowane. Organizacyjna strona zajęć również 

była dobrze przygotowana. W pełni wykorzystano czas zajęcia, tempo dostosowano do 

możliwości dzieci. Nauczycielki umiejętnie posługiwały się przygotowanymi przez siebie 

pomocami dydaktycznymi. 

Zaleceń nie wydano. 

 

4. Monitorowanie  
W roku szkolnym monitowaniem objęto: 

a) gospodarowanie czasem edukacyjnym przez nauczycieli 

b) monitowanie realizacji podstawy programowej 

c) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu. 

 

Wnioski. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 100% podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Przeanalizowano zapisy w dziennikach zajęć i planach miesięcznych- zachowane 

są proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu 

tygodniowym. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu na bieżąco dokonywano napraw 

zabawek , sprzętów do zabaw w ogrodzie przedszkolny. W roku szkolnym 2019/2020 nie 

odnotowano żadnych wypadków wśród dzieci, które wydarzyły się na terenie przedszkola. 
 

Zaleceń nie wydano. 
 

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci 

1. Wycieczki edukacyjne:  

 Wycieczka do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – warsztaty edukacyjne „Jak 

powstaje portret 
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 Wyjazd  autokarowy  do Teatru Lalek w Białymstoku, przedstawienia „Pan 

Brzuchatek” oraz „Bajka o rybaku i rybce” 

2. Współpraca ze środowiskiem: 

 Dzień Mamy i Taty – recytacja wierszy przez dzieci w ramach edukacji zdalnej 

 Święto flagi- recytacja wiersza Katechizm Polskiego dziecka „- w ramach edukacji  

 Aniołkowe Granie – zbiórka darów dla Rodzinnych Domów Zastępczych; Bal z 

aniołkami- uroczystość z dziećmi z Domu Zastepczego 

 Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 1 na przedstawienie „Kopciuszek inaczej” 

 Warsztaty „Bajki naszych babć i dziadków” w  Bibliotece Oddział Dziecięcy  

 Przedszkole pamięta- cykl działań związanych z historią 

 Sadzenie drzewa-Dzień Drzewa 2019 

 Jasełka uczestnikom Środowiskowego Domu Społecznego przygotowany przez 

przedszkolaki 

 Ferie z Calineczką w Bibliotece Oddział Dziecięcy 

 Warsztaty z rodzicami- Kraina Muzyki- zabawy muzyczne z gumą sensoryczną 

; tworzenie instrumentów 

 Pocztówka BohaterOn- listy i kartki do powstańców  

  
3. Imprezy , uroczystości, akcje : 

 

 Walentynkowy Bal choinkowy 

 Bal Postaci z Legend Polskich 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” ( zajęcia, 

spotkania, wyjścia i wycieczki przybliżające dzieciom tradycje, zwyczaje, obrzędy 

ludowe z regionów Polski i Kresów, poznanie tańców ludowych i potraw 

regionalnych. Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych poprzez 

zapoznanie z historią państwa polskiego i symbolami narodowymi)  

 "Cała Polska czyta dzieciom"- promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków 

 i ich rodzin 

 Sanford harmony- program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci  

w wieku przedszkolnym i szkolnym 

 "Kubusiowi przyjaciele natury" 

 Bezpieczny przedszkolak 

 Dzień Niepodległości-uroczystość  

 Przedszkole do hymnu 

 Czyściochowo 

 Zdrowo i sportowo 

 Akademia Aquafresh 

 Audycje muzyczne:„Legendy Polskie”; Co mówią zwierzęta wigilijną nocą”;  

 Tydzień Dnia Babci i Dziadka- występy poszczególnych grup 

4. Konkursy: 

 Konkurs Plastyczny „Sekrety morza”-  
 Konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi.- „Sprzątanie świata” 
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 Konkurs ogólnopolski - „Kraina Muzyki”. I miejsce w konkursie Pani 

Muzyka jest wśród nas 
 Genialny Przedszkolak( konkurs z językiem angielskim ) 

 Konkurs MEN Razem na Świeta 

5. Działania w ramach wolontariatu 2019/2020 

 Przedstawienie Grzybobranie w Ośrodku -grupa Bratków 

 Projekt "W rytmie muzyki i serca" - warsztaty tworzenia kwiatów , warsztat 

taneczny; eksperymenty  

 Święto Ziemniaka w Przedszkolu nr 1 z Przystankiem Nadzieja 

 Biesiada z zespołem Cygańskie Serca wraz z Przystankiem Nadzieja 

 Spotkanie z Przystankiem Nadzieja w naszym przedszkolu luty 2020- zabawy 

plastyczne i muzyczno- ruchowe 

 

Do dyrektora przedszkola w omawianym okresie nie wpłynęła żadna skarga. 

 

Sprawozdanie przedstawiono  w formie zdalnej na naradzie pedagogicznej w dniu 
30.06.2020 r.  

http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=2653
http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=2901
http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=2901
http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=3048
http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=3235
http://przedszkole5.sokolka.blizej.info/?m=galeria&id=3292

