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Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017:

obszary wymagajqce poprawy:

1, niski poziom motywacji, kreatywnoSci i konsekwencji w oddzialywaniach

wychowawczych kadry pedagogicznej

2. brak skuteczno6ci w egzekwowaniu od nieletnich wykonania codziennych obowiqzk6w

3, nadal szwankuje komunikacja, miejscami widoczny brak chqci wsp6lpracy

i wzajemnego wspierania pomiqdzy pracownikami

4. problem z adekwatnym stosowaniem Srodk6w dyscyplinarnych i nagrodowych.

pozytywne obszary pracy pedagogicznej:

1. Na podkre6lenie zasluguje fakt rozwoju inicjatyw opafich o ideg wolontariatu w tym

rozwiniqcie wsp6lpracy z Fudacjq ,,stworzenia Pana Smolenia", Domem Pomocy

Spolecznej Serafitek, Stowarzyszeniem ,,Horses at Home" w Gulczewku,

2. Nawiqzanie wsp6lpracy z Klubem ,,Patrioci Pozna(1", realizacja projektu ,,Walka

o zmiang" z Lion Group, Wsp6lpraca opafta o zajgcia kynologiczne

ze Stowarzyszeniem ,,Ann6wka", Fundacjq Dla Zwierzqt Bahati - kojec dla psa

3. Realizacja cyklicznych inicjatyw i projekt6w: Trening rodzicielski zu2yciem symulatora

niemowlqcia, Zajqc grupy teatralnej ,,Chlopaki z ferajny"., Wyjazd w ramach projektu

,,Wydry rzeczne", ,,Bieg do spoleczehstwa", ,,G6rolazi", vtylazd narciarski w goU,

wylazd w ramach kola wgdkarskiego na dorsze.

4. Realizacja zadan z szeroko rozumianej profilaktyki z elementami terapii uzaleznief

tj, m.in, wsp6lpraca z MONAR, zajgcia zudzialem wolontariuszy z krggu AA

5. Du2a liczba zajq(, poza Zaldadem - wycieczek, inicjatyw pomocowych, zawod6w

sportowych



Obszar

dzialari

tematyka nadzoru forma nadzoru/termin

organizacja

izazqdzanie

ksztalcenie

postqpowanie w ramach

obowiqzujqcych procedu r

i regulamin6w

przestrzeganie czasu pracy zgodnie

obowiqzujqcym grafi kiem

przestrzega n ie obowiqzujqcego

harmonogramu dnia

doskonalenie zawodowe

pracownik6w Sci6le skorelowane z

bie2qcymi potrzebami Zakladu

spos6b realizacji ksztalcenia

og6lnego i zawodowego przez

nauczycieli, w tym adekwatny dob6r

treSci i metod nauczania

spos6b realizacji pracy

wychowaw czej przez wychowawc6w

internatu, w tym rodzaj ofefi
resocjalizacyjnej i metody pracy z

nieletnimi

spos6b prowadzenia zajqc

realizowanych w ramach k6l

zainteresowai

wyniki egzamin6w zewngtrznych tj

egzaminu potwierdzajqcego

kwalifi kacje zawodowe oraz

egzaminu gimnazjalnego

spos6b wywiqzywania siq

wychowawc6w patron 6w z zadah

. obsennlacja, analiza

dokumentacji/ na bie2qco

analiza wydruk6w z

czytnika obecno6ci w

pracy/na biezqco

obserwacje, analiza

dokumentacji

kontrola realizacji zalo2eh

WDN, modyfikacja

i uzupelnianie form

doskonalenia

zawodowegolna bie2qco

obserwacje lekcji/zgodnie

z harmonogramem

obserwacji dyrektora

szkofy

obserwacje zajq(l zgodnie

z harmonogramem

obserwacji kierownika

internatu

kontrola dziennik6w

zajqtl2-3 rczy w

semestrze

Analiza wynik6w

egzamin6w

. ObsenruaQe zajqQ analiza

wpis6w w dokumentacjq,
wychowanie





' spos6b wywiqzywania siq r

wychowawc6w z obowiqzku kontroli

nieletnich w porze nocnej

analiza zapisu

monitoringu wybi6rczo w

ramach weekendowego

dyzuru kierowniczego

kontrola przestrzegania

obowiqzujqcej organizacji

dnia, w tym realizacji

ustalonych dyzur6w

nauczycieli podczas

przerw i przemarszowl

na biezqco

zestawienie i analiza

ilo5ciowa

. Spos6b wywiqzywania sig z

obowiqzku zapewnienia kontroli

i opieki nad nieletnimi w szkole

i warsztatach szkolnych

. Wydarzenia nadzwyczajne,

powrotno56 z przepustek i urlop6w

. Przestrzeganie przez pracownik6w

zasad bhp

opieka

r. kontrola organizacji zajq6

przez nauczycieli i

wychowawc6w pod

kqtem bezpieczefstwa,

w tym r6wniez wybi6rcza

kontrola trzeZwo5ci,

analiza monitoringu/ na

bie2qco, w miarg potrzeb

Czynnoici kontrolne sE sprawowane przez caly zesp6l kierowniczy z zastrzezeniem selektywnie zwiqkszonej
aktywnoici dyrektora szkoly i kierownika internatu w obszarach specyficznych dla bezpoirednio podleglych im
dziakiw. Uszczegdlowieniem i uzupelnieniem niniejszego planu sq plany nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoly oraz kierownika internatu.

Dokumentacjq realizacji zalozei niniejszego planu bgdq stanowii pisemne sprawozdania przedstawione Radzie

Zakladu na koniec kazdego z semestrdw i zalEczone do protokolu Rady,

Data obowiEzywania: od 75. 09. 2077 n


