
                                                                          

 

REGULAMIN 

Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego 

w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 

 
 

Podstawa prawna: 

 

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  

(Dz. U. z 2009r., Nr 168, poz. 1324) 

 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  

 Dz. U. z 2004 r.,  Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.1) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4 

 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zm.2) – art. 42 ust. 2 pkt 1 
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                                            pedagogicznego   

    ROZDZIAŁ  VI  Postanowienia końcowe  

  

     

  

                                                 
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 

176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 

Nr 1,            poz. 1 
2  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2004 r. w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i 

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 



                                                                          

 ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

 § 1. 1.  Regulamin nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum nr 4 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim określa szczegółowe warunki i tryb 

sprawowania nadzoru oraz jego formy. 

2. Nadzór pedagogiczny w szkole w stosunku do zatrudnionych nauczycieli sprawuje 

dyrektor szkoły oraz wicedyrektorzy. 

3. Nadzór pedagogiczny jest planowanym działaniem, służącym dokonywaniu analizy  i 

oceny jakości działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej oraz statutowej 

szkoły   i nauczycieli. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu oceny jakości działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i statutowej szkoły i nauczycieli oraz w celu 

planowania działań służących podniesieniu jakości kształcenia i doskonaleniu systemu 

zapewniania jakości pracy. 

§ 2. 1.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Gimnazjum nr 4 im. 

Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum nr 4 im. 

Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim  

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika szkoły zatrudnionego na 

stanowisku pedagogicznym; 

4) ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć praktyczne badanie 

oceniające przeprowadzone przez dyrektora szkoły we współpracy z innymi 

nauczycielami zatrudnionymi w szkole; 

5) kontroli – należy przez to rozumieć działania, w celu ustalenia stanu 

faktycznego sprawy, działania, faktów, czynności. 

 

 ROZDZIAŁ II 

 Określenie nadzoru pedagogicznego 

 § 3. 1.  Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej                           

      i opiekuńczej szkoły; 

2) ocenianiu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli; 

3) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej              

      i opiekuńczej szkoły; 

4) analizowaniu i ocenianiu działalności statutowej szkoły; 

5) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych                

      i opiekuńczych; 

6) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych                    

       i organizacyjnych. 



                                                                          

  

 

ROZDZIAŁ III 

 Cele nadzoru pedagogicznego 

 § 4. 1.  Celem nadzoru pedagogicznego w szkole jest: 

1) określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej; 

2) zaplanowanie i realizacja działań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły; 

3) ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych                          

i opiekuńczych; 

4) umożliwienie dyrektorowi wraz z nauczycielami efektywnej pracy nad 

poprawianiem jakości pracy szkoły poprzez dostarczanie informacji na temat tej 

jakości, a zwłaszcza poziomu kształcenia; 

5) kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności szkoły; 

6) wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; 

7) dokonywanie analiz i oceny efektów działalności szkoły i nauczycieli; 

8) dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkoły w celu podjęcia działań 

zmierzających do ich poprawy; 

9) dostarczenie pełnych informacji do planowania rozwoju szkoły i koncepcji jej 

pracy; 

10) poprawa sprawności systemu zapewniania jakości; 

11) motywowanie nauczycieli do realizacji nowoczesnych i innowacyjnych 

programów edukacyjnych. 

  

 

ROZDZIAŁ IV 

 Formy nadzoru pedagogicznego 

 § 5. 1.  Formami nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum im. Gimnazjum nr 4 im. 

Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim są: 

1) ewaluacja wewnętrzna; 

2) kontrola; 

3) monitoring; 

4) wspomaganie. 

2. Ewaluację wewnętrzną organizuje dyrektor szkoły. 

3. Wyniki ewaluacji wykorzystuje się do doskonalenia jakości pracy szkoły 

poprzez tworzenie programów naprawczych, modyfikowanie koncepcji pracy szkoły, 

wzmocnienie kontroli, wprowadzania zmian do obowiązujących procedur i rozszerzanie 

systemu zapewniania jakości. 

4. Ewaluacja prowadzona jest we współpracy z nauczycielami, tj. przez powołane 

przez dyrektora zespoły zadaniowe, zgodnie z planem ewaluacji, zawierającym: 



                                                                          

1) wskazanie obiektu ewaluacji; 

2) określenie wskaźników określających poziom osiągania standardu jakości w 

określonym obszarze pracy; 

3) wykaz pytań kluczowych, na które badanie daje odpowiedzi; 

4) metodę, technikę oraz użyte narzędzia badawcze; 

5) wskazanie grupy badawczej; 

6) określenie terminu przeprowadzanych badań; 

7) określenie terminu sporządzenia raportu z badań wraz z oceną ewaluowanego 

obiektu oraz wnioskami i zaleceniami do dalszej pracy. 

5. Badania w zakresie ewaluacji mogą być przeprowadzone przez wyznaczony zespół, 

po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły narzędzi badawczych. 

6. Kontrole wykonywane w ramach nadzoru pedagogicznego są planowane i doraźne. 

7. Procedurę kontroli prowadzonej przez dyrektora szkoły określa „Procedura kontroli”  

wprowadzona w życie Zarządzeniem Dyrektora Nr ……………… 2015r. 

8. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań realizowane jest przez: 

1) organizowanie szkoleń i narad; 

2) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; 

3) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wskazywanie wniosków 

wynikających z obserwacji. 

9. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli odbywa się w formie 

hospitacji, spaceru pedagogicznego prowadzonych zgodnie z procedurą hospitacji. 

Procedura obowiązuje w przypadku hospitacji diagnozującej i doradczej. 

10.  Hospitacje kontrolne i oceniające mają charakter badań doraźnych i są 

nieplanowane. 

11.  Dyrektor szkoły gromadzi informacje o obserwowanych zajęciach prowadzonych 

przez nauczycieli w formie arkuszy obserwacji, które stanowią załączniki do procedury. 

  

 

ROZDZIAŁ V 

 Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego 

§ 5. 1 Zadaniami dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego są: 

1.Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznaniem z nim członków Rady 

Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, w roku szkolnym; 

2.Organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności   i 

skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczyc  i opiekuńczych 

poprzez nauczycieli Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie 

Wielkopolskim w odniesieniu do założonych celów, służącej doskonaleniu tych działań; 

3.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli; 



                                                                          

4.Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich 

pracowników pedagogicznych; 

5.Zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły we 

wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie); 

6.Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich 

możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej; 

7.Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o 

działalności szkoły (art. 40 ustawy o systemie oświaty); 

8.Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych; 

9.Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie 

szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych komisji 

przedmiotowych, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne; 

10.Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawcze i 

opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  o systemie 

oświaty. 

  

 

ROZDZIAŁ VI 

 Postanowienia końcowe 

§ 6. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego 

ustalenia. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące i Kpa. 

                                                                                               Dyrektor szkoły 

(podpis)   …………………………… 

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr…………….Dyrektora Szkoły 

 



                                                                          

 

 REGULAMIN 

  Ewaluacji  Wewnętrznej  

sprawowanej w ramach nadzoru pedagogicznego 

Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w 

Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1) Rozporządzenie MEN z dnia  7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz. U.  z 2009r., Nr 168, poz. 1324) 

 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.3) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4 

 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674    z późn. zm.4) – art. 42 ust. 2 pkt 1 

 

 

 

            SSSPPPIIISSS   TTTRRREEEŚŚŚCCCIII      

 

 

  ROZDZIAŁ   I Postanowienie  ogólne 

  ROZDZIAŁ  II Cele i typy ewaluacji 

          ROZDZIAŁ  III  Etapy postępowania przy projektowaniu ewaluacji  

           ROZDZIAŁ  IV   Rodzaje raportów 

           ROZDZIAŁ  V    Postanowienia końcowe 

    

     

 

 ROZDZIAŁ I 

                                                 
3  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 

176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 

Nr 1,            poz. 1 
4  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2004 r. w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i 

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 



                                                                          

 Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Ewaluacja wewnętrzna jest praktycznym badaniem oceniającym                                

z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów działania wychowawcze, dydaktyczne                    

i opiekuńcze realizowane w szkole, a także działania z zakresu zarządzania szkołą.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

      1) procedurze –należy przez to rozumieć procedurę …………………określającą sposób                     

           przeprowadzania ewaluacji, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu; 

2)  regulaminie  – należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia ewaluacji                  

w Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim; 

3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim; 

4) obiekt ewaluacji (projekt) – należy przez to rozumieć działania wychowawcze, 

dydaktyczne, opiekuńcze oraz inne statutowe w szkole, programy wychowawczy             

i profilaktyki oraz inne, systemy zarządzania jakością, regulaminy stanowiące prawo 

miejscowe; 

5) ewaluacji – należy przez to rozumieć praktyczne badanie oceniające obiekt ewaluacji 

(projekt); 

6) ewaluacja ex-ante – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przed 

wdrażaniem działania, systemu, programu, regulaminu; 

7) ewaluacja mid-term – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną w 

połowie realizacji projektu; 

8) ewaluacja ex-post – należy przez to rozumieć ewaluację prowadzoną po zakończeniu 

działania lub procesu; 

9) ewaluacja on-going – należy przez to rozumieć ewaluację prowadzoną w trakcie 

realizacji projektu w dowolnie wybranym czasie. 

 

 ROZDZIAŁ II 

 Cele i typy ewaluacji 

§ 2. 1.  Głównymi celami ewaluacji są: 

1) określenie efektów programów, projektów lub działań podejmowanych lub 

realizowanych w szkole; 

2) określenie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami; 

3) poprawa jakości programów, działań, systemów, regulaminów; 

4) identyfikacja słabych i mocnych stron obiektu ewaluowanego; 

5) podniesienie skuteczności i efektywności działań; 

6) sygnalizowanie pojawiających się problemów; 

7) dostarczenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji. 

 

 



                                                                          

 

2. W szkole wg kryterium terminowości prowadzone są następujące typy ewaluacji: 

1) ewaluacja ex-ante – przeprowadzana przed wdrożeniem działania systemu, 

programu, regulaminu w celu poprawy jakości projektu będącego w trakcie 

opracowywania; 

2) ewaluacja mid-term – przeprowadzana w połowie realizacji projektu lub działania 

funkcjonowania procedur bądź regulaminów, oparta na danych dostarczonych 

przez proces monitorowania; 

3) ewaluacja ex-post – przeprowadzana po zakończeniu działania lub procesu, 

mająca na celu dokonanie pełnej analizy i oceny przebiegu realizacji                      i 

wyników tego działania lub procesu, skutków podejmowanych działań, ich 

przydatności, użyteczności i efektywności; 

4) ewaluacja on-going – przeprowadzana niezależnie od innych typów ewaluacji, 

dotyczy głównie zarządzania realizacją projektu w celu zbadania częściowych 

efektów. 

 

 ROZDZIAŁ III 

 Etapy postępowania przy projektowaniu ewaluacji 

§ 3. 1.   Tok postępowania przy projektowaniu ewaluacji: 

1) opis przedmiotu ewaluacji (precyzyjne określenie zakresu ewaluacji); 

2) sformułowanie pytań kluczowych (pytania, na które udzieli odpowiedzi 

przeprowadzone badanie ewakuacyjne); 

3) określenie kryteriów ewaluacji (standardy, wg których projekt będzie oceniany – 

wskaźniki jakości); 

4) dobór metod i próby badawczej (określenie sposobu zbierania danych oraz osób, 

które będą w stanie dostarczyć najwięcej informacji); 

5) określenie formatu raportu (określenie sposobu zaprezentowania wyników badania 

ewaluacyjnego). 

 

 ROZDZIAŁ IV 

 Rodzaje raportów 

§ 4. 1.  Z badań ewaluacyjnych mogą być sporządzane raporty: 

1) metodologiczny – zawierający zastępujące informacje: 

a) dane na temat obiektu ewaluowanego, 

b) przedmiot (obiekt) ewaluacji, 

c) cele i założenia badania, 

d) przyjęta metodologia badań, 

e) harmonogram prac, 

f) narzędzia badawcze – omówienie, wzory, 

g) wyniki; 



                                                                          

2) raport cząstkowy – zawiera informacje z części badania ewaluacyjnego i 

skonstruowany jest wg zasady, jak w ust. 1; 

3) raport końcowy – struktura raportu obejmuje: 

a) spis treści, 

b) wprowadzenie, 

c) opis zastosowanej metodologii, 

d) wyniki ewaluacji, 

e) wnioski, 

f) rekomendacje, 

g) aneksy, załączniki. 

 

 

 ROZDZIAŁ V 

 Postanowienia końcowe 

§ 5.  Badania ewaluacyjne prowadzone są zgodnie z procedurą „Planowanie i 

przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 4 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim , który stanowi załącznik do regulaminu. 

§ 6.  Zmiany w procedurze wprowadza się w sposób przyjęty przy wprowadzaniu 

regulaminu. 

 

Załączniki Nr 1 

1. Procedura „Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 4 

im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim 

                                                                                                                      Dyrektor szkoły 

           

                                                                                               …………………… 

                                                                                                                  (podpis) 

 

                                                                                         

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr……………………….. 

Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 



                                                                          

 

Załącznik Nr 1 

 

Logo 

     

PROCEDURA 

 

Nr procedury 

 

 ……………………………… 
 

Planowanie i przeprowadzania ewaluacji 

wewnętrznej 

 

Wydanie  I 

1. Cel procedury 

Celem procedury jest określenie zasad powoływania zespołów ewaluacyjnych, dopuszczania 

do użycia narzędzi badawczych, a także sposobu dokumentowania planu ewaluacji i jej 

wyników. 

2. Zakres procedury 

Procedura swoim zasięgiem obowiązuje dyrektora szkoły i nauczycieli powołanych 

zarządzeniem dyrektora do zespołu ewaluacyjnego. 

3. Algorytm postępowania 

3.1 Przeprowadzanie ewaluacji w szkole organizuje dyrektor szkoły we współpracy z 

nauczycielami w niej zatrudnionymi. 

3.2 W szkole prowadzone są ewaluacje planowane i doraźne, wynikające z bieżącego nadzoru 

pedagogicznego. 

3.3 Dyrektor szkoły uwzględniając zalecenia MEN i KO w Katowicach, a także potrzeby 

szkoły w zakresie doskonalenia jakości jej pracy określa obiekty ewaluacji. 

3.4  W ogólnym planie ewaluacji dyrektor wskazuje: 

a) obiekt ewaluacji, 

b) typ ewaluacji, 

c) pytania kluczowe, 

d) wskaźniki, standardy jakości lub wymagania, stanowiące kryteria oceny, 

e) termin jej przeprowadzania, 

f) rodzaj oczekiwanego raportu. 

3.5 Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem na dany rok szkolny przewodniczącego zespołu 

ewaluacyjnego, przewodniczący powołuje zespół i  przeprowadza wskazane badania. 

3.6 Zespół w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły opracowuje szczegółowy plan 

ewakuacji.  

Plan o którym mowa ma zawierać: 

a) wskazaną grupę badawczą, 

b) przyjętą metodę i technikę badań, 

c) opracowane narzędzia badawcze, 

d) harmonogram badań. 

3.7 Szczegółowy plan ewaluacji zatwierdza dyrektor szkoły. 

3.8 Wszelkie zmiany w treściach narzędzi badawczych wymagają uzyskania zgody dyrektora 

przed ich użyciem. 



                                                                          

3.9  Po przeprowadzonym badaniu lub po zakończeniu procesu badawczego, w terminie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie przewodniczący zespołu przedstawia dyrektorowi projekt raportu. 

3.10 Ostateczny raport podpisują wszyscy członkowie zespołu i dyrektor szkoły. 

3.11 Wyniki ewaluacji prezentowane są członkom Rady Pedagogicznej w sposób ustalony 

przez dyrektora. 

3.12 Raporty z badań przechowywane są w sekretariacie szkoły. Jeden egzemplarz umieszcza 

się  w pokoju nauczycielskim. 

3.13 Wgląd do raportu ma każdy zatrudniony w szkole nauczyciel. 

3.14 Dyrektor szkoły wykorzystuje rekomendacje i wnioski zamieszczone w raporcie do 

podejmowania działań podwyższających jakość pracy szkoły oraz przy planowaniu nadzoru 

pedagogicznego na kolejny rok szkolny. 

4. Ochrona treści procedury 

Procedura jest własnością Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach. 

Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwolenia dyrektora 

szkoły jest zabronione. 

5. Odpowiedzialność 

Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich 

prawidłowe   i terminowe wykonanie. 

6. Dokumenty związane 

1. Regulamin prowadzenia ewaluacji. 

 

 

                                                                                                  Dyrektor szkoły 

   

                                                                                                        …………………… 

                                                                                                                       (podpis) 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

REGULAMIN 

Kontroli sprawowanej  

w ramach nadzoru pedagogicznego 

 Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w 

Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

Podstawa prawna: 

 

4) Rozporządzenie MEN z dnia 7.10. 2009 r. o nadzorze pedagogicznym  

(Dz. U. z 2009r., Nr 168, poz. 1324) 

 

5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.5) – art. 35 ust. 4, art. 33 ust. 1 i 2 

 

6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.6) 

 

 

                  SSSPPPIIISSS   TTTRRREEEŚŚŚCCCIII      

 

 

 

 

    ROZDZIAŁ   I  Informacje ogólne 

    ROZDZIAŁ  II Zakres kontroli i plan kontroli 

    ROZDZIAŁ  III    Procedura kontroli 

             ROZDZIAŁ  IV    Protokół kontroli 

    ROZDZIAŁ  V  Postanowienia końcowe  

      

  

 

 

 

                                                 
5  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i             Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 

Nr 176,            poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 1,     poz. 1 

 
6  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 

2002 r. Nr 113, poz. 904, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 

1660,            z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 

2008 r.                Nr 229,  poz. 1539 



                                                                          

ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

§ 1. 1 Regulamin kontroli wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego                     

w Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim określa: 

1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia kontroli; 

2) zakres kontroli; 

3) sposób dokumentowania kontroli; 

4) sposób prowadzenia kontroli w trybie uproszczonym. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) dyrektorze w szkole – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum im. Nr 4 

im. Powstańców Wielkopolskich ; 

2) kontroli – należy przez to rozumieć czynności polegające na porównywaniu stanu 

faktycznego ze stanem wymaganym bądź jako weryfikację kwestii prawnych. 

3. Kontroli podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych 

w szkole. 

4. Kontrola prowadzona w ramach planu nadzoru pedagogicznego prowadzona jest przez 

dyrektora szkoły. 

5. Kontrole sprawowana w ramach nadzoru mogą być planowane i doraźne. 

6. Kontrole doraźne prowadzone są w trybie uproszczonym. 

  

  

 ROZDZIAŁ II 

 Zakres kontroli i plan kontroli 

§ 2. 1 Kontroli podlega: 

1) realizacja podstaw programowych; 

2) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

3) przestrzeganie przez nauczycieli statutu szkoły oraz innych regulaminów 

opisujących prawo miejscowe; 

4) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia; 

5) zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki; 

6) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej. 

2. Plan kontroli opracowuje dyrektor szkoły. Plan kontroli zawiera: 

1) przedmiot kontroli; 

2) zakres kontroli; 

3) termin rozpoczęcia kontroli. 



                                                                          

3. Na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły zapoznaje jej członków z planem 

kontroli. Ujętej w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

4. W przypadku kontroli doraźnych odstępuje się od czynności w § 2 ust 3. 

 

  

ROZDZIAŁ III 

 Procedura kontroli 

§ 3. 1. Dyrektor szkoły zawiadamia osobę kontrolowaną o kontroli na 7 dni przed jej 

rozpoczęciem w formie pisemnej. 

§ 4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na uzasadniony wniosek nauczyciela 

kontrolowanego, złożony nie później niż w terminie 3 dni przed terminem przystąpienia 

do czynności kontrolnych, dyrektor może zmienić termin rozpoczęcia kontroli.                        

Z wnioskiem w tej sprawie można wystąpić tylko raz w odniesieniu do danej kontroli. 

§ 5. 1 Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów 

zebranych w toku kontroli. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się 

do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności dokumenty, rzeczy, oględziny 

oraz wyjaśnienia i oświadczenia udzielane przez kontrolowanego lub osoby biorące 

udział w zdarzeniu kontrolowanym.  

§ 6. Kontrolujący dokumentuje przebieg i wynik czynności kontrolnych. 

§ 7. Kontrolujący może sporządzać notatki służbowe z zaistniałych zdarzeń w toku 

kontroli, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli. 

  

 ROZDZIAŁ IV 

 Protokół kontroli 

§ 8. Ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym, kontrolujący opisuje w protokóle 

kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. 

§ 9. 1 Protokół kontroli zawiera: 

1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego; 

2) określenie podmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą; 

3) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych 

nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania 

zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń; 

4) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych 

w protokóle kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokółu; 

5) adnotację o wpisie do rejestru kontroli prowadzonego w szkole (nr pozycji w 

Księdze Kontroli Wewnętrznej); 

6) podpisy kontrolującego i kontrolowanego na każdej stronie protokółu kontroli, 

umieszczane z lewej strony na dole; 



                                                                          

7) miejsce i datę podpisania protokółu kontroli, a w przypadku odmowy podpisania 

protokółu kontroli wzmiankę o tym fakcie. 

§ 10. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nie 

później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli. 

§ 11. Do kontroli prowadzonej w trybie uproszczonym stosuje się przepisy § 5, § 6, § 7. 

§ 12.1 Z ustaleń kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym sporządza się 

sprawozdanie, które podpisuje i parafuje na każdej stronie kontrolujący. Kopię 

sprawozdania przekazuje się kontrolowanemu. 

2. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym zawiera opis 

stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych 

nieprawidłowości lub naruszeń prawa z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu             

i skutków tych nieprawidłowości z kontroli lub naruszeń prawa. 

3. Sprawozdanie z kontroli zawiera: 

a) oznaczenie podmiotu kontrolowanego; 

b) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego; 

c) określenie miejsca oraz daty prowadzonej kontroli; 

d) określenie przedmiotu kontroli; 

e) wzmiankę o odmowie wyjaśnień przez podmiot kontrolowany. 

§ 13. W razie ujawnienia w toku kontroli w trybie uproszczonym okoliczności 

wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia lub okoliczności 

uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną lub porządkową sporządza się protokół 

kontroli. 

  

ROZDZIAŁ V 

 Postanowienia końcowe 

§ 14. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego 

ustalenia. 

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące i Kpa. 

 

Dyrektor 

(podpis) 

 

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr ……………………………… 

Dyrektora Szkoły 

 

 



                                                                          

 

 

 

 


