Informacja dla członków rady pedagogicznej.
Zmiana sposobu prowadzenia nadzoru pedagogicznego
W związku z przejściem szkoły w system kształcenia na odległość nastąpiły zmiany
dotychczasowego sposobu prowadzenia nadzoru pedagogicznego.
Zmiany założeń planu nadzoru pedagogicznego dotyczą tych kwestii, które w znaczącym stopniu
zmieniły się w związku z przejściem szkoły w system kształcenia na odległość.
Szczególnemu nadzorowi w obecnym czasie zostanie poddany sposób prowadzenia przez nauczycieli
działań w ramach zdalnego nauczania:


systematyczność,



adekwatność,



terminowość.

Zwiększonemu nadzorowi poddane będzie także bieżące ocenianie postępów uczniów oraz co
niezmiernie ważne – rytmiczność realizacji podstaw programowych z poszczególnych zajęć
edukacyjnych. Szczególnej uwagi dyrektora również będzie podlegać sposób prowadzenia przez
nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania. Przypominam o konieczności uzupełnienia wpisów
w dziennikach lekcyjnych.
W myśl § 1 pkt. 7 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. to dyrektor szkoły ustalił sposób
dokumentowania realizacji zadań szkoły w okresie zdalnego nauczania (zarządzenie dyrektora nr
6/19/20 z dnia 23 marca 2020 r.).
Zgodnie z § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) w przypadku dokonania zmian w planie
nadzoru dyrektor szkoły niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach. Co
niniejszym czynię.




Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - § 23,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 493 ze zm.) - § 1 pkt. 7.
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Podano do wiadomości rady pedagogicznej w dniu 28 kwietnia 2020 r. poprzez umieszczenie na
stronie internetowej szkoły.

