PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ
W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.KANCLERZA
JANA ZAMOYSKIEGO
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 1658)

1. Obserwacji podlegają prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.
2. Celem obserwacji jest:
a/ analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.
b/ gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego
pracy.
c/ inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych.
d/ gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów
pracy szkoły.
3. W szkole prowadzona jest obserwacja:
a/ oceniająca – w przypadku nauczycieli podlegających procedurze oceny
w danym roku szkolnym lub podlegającym procedurze oceny dorobku
zawodowego za okres stażu w procesie awansu zawodowego.
b/ diagnozująca – w przypadku diagnozy wybranych umiejętności uczniów
w danym roku szkolnym.
c/ problemowa – w przypadku prowadzenia ewaluacji w wybranym zakresie
pracy szkoły.
d/ doradcza – w przypadku nauczycieli o stażu pracy do 3 lat.
4. Szczegółowe cele, tematykę i harmonogram obserwacji na dany rok szkolny ustala
dyrektor szkoły i przekazuje nauczycielom do 15 września każdego roku szkolnego.
5. Obserwację zajęć mogą prowadzić:
a/dyrektor szkoły lub wicedyrektor
b/doradca metodyczny – na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za
zgodą nauczyciela.
c/ wizytatorzy zgodnie

d/ opiekun stażu – zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż
planem współpracy.
6. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogą
być zapraszani nauczyciele, inni uczniowie, rodzice (lekcje otwarte).
7. W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje
w ich przebieg. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje
spostrzeżenia w arkuszu obserwacji.
8. Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej
obserwacji.
9. Rozmowa polega na omówieniu obserwowanych zajęć, a w szczególności na:
a/ wskazaniu mocnych stron zajęć.
b/ omówieniu słabych stron zajęć.
c/ sformułowaniu wspólnych wniosków.
d/ ustaleniu ewentualnych działań doskonalących i terminu ich realizacji.
e/ podpisaniu przez nauczyciela i dyrektora arkusza obserwacji.
10. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora
szkoły. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację obserwacji dotyczącej jego zajęć.
11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o obserwacji
niezapowiedzianej.
12 Ewaluacja obserwacji.
Dyrektor szkoły przedstawia sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego
m.in. z przeprowadzonych obserwacji radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego,
oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru dwa razy w roku szkolnym, po każdym semestrze.
13. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Procedura wchodzi w życie dniem 20.09.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 23/2017.

