
ANKIETA 

Monitorowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez dyrektora szkoły podstawowej  

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 

  
Ankieta skierowana jest do dyrektorów szkół podstawowych uczestniczących w Programie 

LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”, zgodnie  

z harmonogramem zadań Kuratorium Oświaty realizowanych w ramach programu. 

 

Celem ankiety jest rozwijanie kompetencji i wspomaganie dyrektorów w zakresie 

sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem edukacyjnym planowanym  

i organizowanym w sposób sprzyjający rozwojowi uczniów, w tym dobrze przygotowującym 

ich do egzaminu ósmoklasisty, a także ustalenie stopnia wzmocnienia nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 nad 

procesem edukacyjnym, prowadzonym w szczególności w klasach VIII i VII. 

 

Informacje o szkole 

GMINA:  
Nazwa szkoły:  
Adres:  

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  
Liczba oddziałów klasy VII:  
Liczba oddziałów klasy VIII:  
Łączna liczba nauczycieli uczących  

w klasach VII i VIII matematyki, języka 

polskiego, języków obcych: 

 

 

1. Dyrektor, w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, dokonał oceny planów 

pracy, dotyczących realizacji treści programowych, pod kątem ich zgodności z podstawą 

programową: 

a) nauczycieli uczących języka polskiego w klasach VII-VIII: 

TAK    NIE    CZĘŚCIOWO 

b) nauczycieli uczących matematyki w klasach VII-VIII: 

TAK   NIE    CZĘŚCIOWO 

c) nauczycieli uczących języków obcych w klasach VII-VIII: 

TAK   NIE   CZĘŚCIOWO 

 

2. Czy zespół nauczycieli uczących w klasie (klasach) VII-VIII zdiagnozował możliwości i 

potrzeby edukacyjne swoich uczniów oraz sposoby uczenia się w kontekście jak 

najlepszego przygotowania ich do egzaminu ósmoklasisty? 

TAK     NIE    CZĘŚCIOWO 

 



3. Czy  w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu roku 

szkolnego 2018/2019 przeprowadzono w szkole ewaluację wewnętrzną w obszarze 

wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się ?  

TAK   NIE 

 

4. Czy na podstawie wniosków z ewaluacji zaplanowano działania, mające na celu 

doskonalenie jakości pracy szkoły i podnoszenie efektywności kształcenia? 

TAK    NIE    NIE DOTYCZY 

 

5. Jeśli tak (dotyczy pytania 4), proszę wymienić trzy najistotniejsze, wg dyrektora, 

działania: 

1) 

2) 

3) 

 

6. Obserwacja zajęć edukacyjnych w klasach VII-VIII, prowadzona zgodnie z planem 

nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, dotyczyła: 

a) form i metod pracy sprzyjających uczeniu się, motywujących uczniów do nauki  

i rozwoju osobowego: 

TAK   NIE 

 

b) stosowania przez nauczyciela rodzaju zadań i ćwiczeń wskazanych w Informatorze 

o egzaminie ósmoklasisty: 

TAK   NIE 

 

c) zaangażowania i aktywności uczniów podczas zajęć: 

TAK   NIE 

 

d) bieżącego oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania każdemu 

uczniowi informacji zwrotnej o jego postępach w nauce oraz mocnych i słabych 

stronach: 

TAK   NIE 

 

e) atmosfery podczas obserwowanych zajęć, w tym relacji pomiędzy uczniami oraz 

uczniami i nauczycielem: 

TAK   NIE 

 

f) efektywności realizowania podstawy programowej: 

TAK   NIE 

 

g) innej tematyki (jakiej?): …………………………..  

 

7. Po obserwacji zajęć edukacyjnych, dyrektor: 

a) omówił lekcje z nauczycielem: 



TAK       NIE 

b) wskazał słabe i mocne strony lekcji w kontekście egzaminu ósmoklasisty: 

TAK      NIE 

c) ustalił działania wspierające nauczyciela: 

TAK     NIE 

 

8. Liczba obserwacji zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, 

języki obce) przeprowadzonych przez dyrektora i wicedyrektora w klasach VII i VIII  

w okresie od 01.09.2018 r. do 01.02.2019 r. wynosi (podać liczbę):……….., tj. 

a) mniej niż 10 

b) 10-30 

c) więcej niż 30 

 

9. Czy w ocenie dyrektora procesy edukacyjne w szkole realizowane są z uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów oraz w sposób 

sprzyjający uczeniu się: 

TAK       NIE      CZĘŚCIOWO        NIE WIEM 

 

10. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzono szkoleniową radę 

pedagogiczną nt. przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty: 

TAK       NIE 

 

11. Szkolenie rady pedagogiczna odbyło się (podać datę):   …………; zostało  

przeprowadzone przez (podać instytucje, osobę): ………………….. 

 

12. W planie doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor ujął szkolenia dotyczące: 

a) stosowania metod i form sprzyjających uczeniu się: 

TAK      NIE 

b) kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się: 

TAK     NIE 

c) sposobów informowania ucznia o postępach w nauce: 

TAK    NIE 

13. Proszę podać dwa najistotniejsze wg dyrektora wnioski z wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego, sprawowanego w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego: 

1) 

2)  


