
Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie

obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze

zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

wymagań wobec szkół i placówek (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2198).

1. Nadzór pedagogiczny realizowany jest przez wykonywanie zadań i czynności określo-

nych w art. 55 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w trybie działań pla-

nowanych lub działań doraźnych:

1) działania planowane realizowane są zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok

szkolny 2022/2023,

2) działania doraźne realizowane są w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań

nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego,

3) działania planowane i doraźne wynikają z potrzeb przedszkola.

2. Zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny polega na:

1) obserwowaniu,  analizowaniu  i  ocenianiu  przebiegu  procesów  kształcenia  i

wychowania  oraz  efektów działalności  dydaktycznej,  wychowawczej i  opiekuńczej

oraz innej działalności statutowej przedszkola,

2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3) udzielaniu  pomocy  nauczycielom  w  wykonywaniu  ich  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,

4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w

procesie  kształcenia,  przy  zastosowaniu  innowacyjnych  działań  programowych,

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci.

3.  Nadzorowi podlegają w szczególności (art. 55 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe):

1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przy-

dzielonych im zajęć,

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

3) przestrzeganie statutu przedszkola, 

4) przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
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5) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i

opieki.

4. Stosownie do zapisu § 22 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego  dyrektor przedszkola,  we współpracy z innymi nauczycielami

zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) kontroluje:

a) przestrzeganie  przez  nauczycieli  przepisów  prawa  dotyczących  działalności

dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności  statutowej

przedszkola,

b) przebieg  procesów  kształcenia  i  wychowania  w  przedszkolu  oraz  efekty

działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności

statutowej placówki;

2) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy przedszkola,

b) planowanie  działań  rozwojowych,  w  tym  motywowanie  nauczycieli  do

doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

5.Dyrektor  przedszkola,  realizując  zadania  z  zakresu  nadzoru  pedagogicznego,  w

szczególności  obserwuje  prowadzone  przez  nauczycieli  zajęcia  dydaktyczne,

wychowawcze  i  opiekuńcze  oraz  inne  zajęcia  i  czynności  wynikające  z  działalności

statutowej placówki.

6. Plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym, z których 

wynika, że należy:

1) kontynuować realizację podstawy programowej w sposób umożliwiający osiągnięcie

gotowości szkolnej. 

2) dokonać  oceny prawidłowości  prowadzenia  dokumentacji  pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej, szczególnie w zakresie efektywności jej udzielania,

3) utrzymać kontrole stałe w obszarach: 

a) realizacji podstawy programowej,

b) poprawności organizacji i prowadzenia dokumentacji wycieczek oraz wyjść poza

teren przedszkola;

4) zwiększyć aktywności związane z czytaniem

5) uwrażliwić dzieci na piękno, dobro i szacunek dla innych

6) w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i samokształceniu zespołowym podjąć te-
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matykę związaną z indywidualizacją procesu nauczania,

7) podjąć działania w zakresie doskonalenia kompetencji  nauczycieli  w bezpośredniej

komunikacji z rodzicami,

8) ocenić przebieg procesów nauczania-uczenia się na pojedynczych zajęciach,

9) ocenić przebieg procesów wychowania w zakresie kształtowania postaw dzieci z wy-

korzystaniem aktywizujących metod pracy,

10) dokonać oceny efektów w zakresie kształtowania postaw proekologicznych dzieci w

formie systemowych działań,

11) śledzić zmiany w przepisach prawa, dotyczących w szczególności kształcenia uczniów

z Ukrainy,

12) przeprowadzić obserwacje pracy nauczycieli w zakresie działań związanych z diagno-

zowaniem potrzeb dzieci, w wyniku których zapewnia się każdemu dziecku wsparcie

psychologiczno-pedagogiczne  uwzględniające  zróżnicowane  potrzeby rozwojowe w

realizowanym procesie kształcenia.

7. Źródła planowania:

1) wybrane podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkol-

nym 2022/2023, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe:

a) wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowa-

nie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpo-

wiedzialnych decyzji (pierwszy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa),

b) doskonalenie kompetencji nauczycieli dotyczących pracy z dziećmi przybyłymi z

zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb (czwar-

ty kierunek realizacji polityki oświatowej państwa),

c) rozwijanie  umiejętności  metodycznych  nauczycieli  w  zakresie  prawidłowego  i

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pro-

cesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szcze-

gólności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w interne-

cie i mediach społecznościowych (siódmy kierunek realizacji polityki oświatowej

państwa),

d) podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego

dzieciom w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych (dziewiąty kierunek

realizacji polityki oświatowej państwa).

8. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego:

1) nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor,

2) nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni,

3) nadzór prowadzony jest z uwzględnieniem:

a) jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
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b) obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy poszczególnych nauczycieli,

c) etyki zawodowej,

d) dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników nadzoru.
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Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023

1. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli  przepisów prawa dotyczących działalności  dydaktycznej,  wychowawczej i  opiekuńczej

oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Lp. Przedmiot kontroli Podstawa prawna
Termin kon-

troli

Osoba odpo-

wiedzialna
1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania:

1) dzienników zajęć, dzienników innych 

zajęć:

a) terminowość wpisów,

b) zgodność z przepisami prawa,

c) zgodność tematów zajęć i zabaw z 

rocznym planem pracy wychowawczo-

dydaktycznej,

d) korelacja z ramowym rozkładem dnia,

e) sposób sprostowania błędu i oczywistej

omyłki;

2) dokumentacji organizacji wycieczek oraz 

wyjść poza teren przedszkola 

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajo-

znawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055)

Wrzesień 2022 

r./czerwiec 

2023 r.

W czasie orga-

nizowania wy-

cieczek

Dyrektor przed-

szkola

Dyrektor przed-

szkola

2. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej każdemu dziecku, które tego wymaga.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

Październik 

2022 r./luty 

Koordynator ze-

społu ds. pomo-
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psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1280)

2023 r. cy psychologicz-

no-pedagogicz-

nej
3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-

ków korzystania z obiektów oraz sprzętu przed-

szkola podczas zajęć realizowanych stacjonarnie 

oraz w trybie zdalnym lub hybrydowym

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1604)

Sierpień-wrze-

sień  2022

r./luty 2023 r.

Dyrektor przed-

szkola

4. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostęp-

ności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom 

przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów 

specjalnych (dziewiąty kierunek realizacji polityki

oświatowej państwa)

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1116)

Październik

2022 r.

Dyrektor przed-

szkola

5. Kontrola realizacji podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego w zakresie rytmiczności

sposobu i warunków

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz (…) w tym dla uczniów z nie-

pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)

Grudzień  2022

r.

Dyrektor przed-

szkola

2. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania

Lp. Przedmiot kontroli Podstawa prawna
Termin kon-

troli

Osoba odpowiedzial-

na
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1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej

dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukie-

runkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdal-

niających do odpowiedzialnych decyzji

Pierwszy kierunek realizacji polityki oświato-

wej państwa

Listopad 2022 

r./styczeń 2023

r.

Dyrektor/wicedyrektor 

przedszkola

2. Ocena przebiegu procesów wychowania w zakre-

sie kształtowania postaw dzieci z wykorzysta-

niem aktywizujących metod pracy

Wynikająca z wniosków z nadzoru pedago-

gicznego sprawowanego w ubiegłym roku 

szkolnym

Październik 

2022 r./kwie-

cień 2023 r.

Dyrektor/wicedyrektor 

przedszkola

3. Kontrola efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

Lp. Przedmiot kontroli Podstawa prawna
Termin kon-

troli

Osoba odpowiedzial-

na
1. Ocena efektów działań przedszkola ukierunko-

wanych na rozwijanie umiejętności metodycz-

nych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycz-

nej i medialnej, w szczególności kształtowanie

krytycznego podejścia do treści publikowa-

nych w internecie i mediach społecznościo-

wych

Siódmy kierunek realizacji polityki oświatowej 

państwa

Marzec 2023 r. Dyrektor/wicedyrektor

przedszkola

2. Ocena efektów kształtowania postaw proeko-

logicznych u dzieci w formie systemowych 

działań

Wynikająca z wniosków z nadzoru pedagogicz-

nego sprawowanego w ubiegłym roku szkolnym

Maj 2023 r. Dyrektor/wicedyrektor

przedszkola

7



4. Obserwacja zajęć nauczycieli

Cele obserwacji Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów pro-

cesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego. Cele obserwa-

cji zajęć to:

1) stosowanie przez nauczyciela zaleconych warunków i spo-

sobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego,

2) kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec dziecka z do-

świadczeniem migracyjnym jako ważnej osoby w przedszkolnej 

społeczności,

3) organizacja procesu wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwo-

jowych w realizowanym procesie kształcenia,

4) kształtowanie kompetencji cyfrowych – wprowadzanie dziecka w

świat urządzeń elektronicznych i internetu przez poznanie zasad 

bezpiecznego poruszania się w wirtualnej przestrzeni,

5) wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości po-

przez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

1. Realizowane programy wychowania przedszkolnego uwzględniają za-

lecone warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowa-

nia przedszkolnego.

2. Nauczyciele diagnozują potrzeby dzieci z doświadczeniem migracyj-

nym, podejmują działania integrujące dzieci z uwzględnieniem propo-

zycji zgłaszanych przez dzieci i rodziców, stwarzają i wykorzystują 

okazje do podnoszenia poziomu ich poczucia własnej wartości.

3. Nauczyciele diagnozują potrzeby dzieci, w wyniku których indywidu-

alizuje się proces edukacji i zapewnia każdemu dziecku wsparcie psy-

chologiczno-pedagogiczne uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe w realizowanym procesie kształcenia.

4. Stosowane przez nauczycieli formy i metody pracy z dziećmi umożli-

wiają dziecku poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w wirtual-

nej przestrzeni.

5. Realizowane przez nauczycieli treści pozwalają kształtować postawy 

ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, uzdalniające do odpowie-

dzialnych decyzji

5. Plan obserwacji zajęć w roku szkolnym 2022/2023
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Lp. Imię i nazwisko nauczyciela

W
rzesień

P
aźd

zier-

n
ik

L
istop

ad

G
ru

d
zień

Styczeń

L
uty

M
arzec

K
w

iecień

M
aj

C
zerw

iec

Uwagi

1. Karolina Dudek X

2. Sylwia Cybula X

3. Magdalena Grotkowska X

4. Justyna Sinkiewicz X

5. Beata Żmuda Trzebiatowska X

6. Aneta Turzyńska X

7. Ewa Popowicz x

8. Elżbieta Ryngwelska X

9. Barbara Solińska x

10. Monika Jażdżewska X

11. Anna Pałubicka X

12. Mirosława Szreder X

13. Maria Jażdżewska X

14. Aleksandra Jeż-Chodorska X

15. Monika Gierszewska X

16. Karolina Lisińska X

17. Grażyna Sławska X

18. Karoluina Grudnowska Sabisz. X
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6. Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Lp. Zakres wspomagania Zadania do realizacji

1. Organizacja szkoleń i narad w zakresie:

1) uaktualnienia potrzeb nauczycieli dotyczących doskonalenia za-

wodowego w związku z kształceniem obcokrajowców, a także 

śledzenia zmian w przepisach prawa dotyczących w szczegól-

ności kształcenia dzieci z Ukrainy,

2) rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli dotyczących

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz 

wsparcia w edukacji informatycznej i medialnej, w szczególno-

ści w kształtowaniu krytycznego podejścia do treści publikowa-

nych w internecie i mediach społecznościowych,

3) wykorzystania metod aktywizujących w kształtowaniu postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do

odpowiedzialnych decyzji,

4) zasad współpracy z psychologiem, pedagogiem i poradnią psy-

chologiczno-pedagogiczną przy rozwiązywaniu problemów wy-

chowawczych

- Opracowanie planu wspomagania nauczycieli przedszkola, planu 

zebrań zespołów rady pedagogicznej. Wspomaganie nauczycieli w 

zakresie pracy w zespołach

- Realizacja projektu „Dzieci ekranów”

- Szkolenie z zakresu excel 

2. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli – rozwijanie 

kompetencji nauczycieli, w szczególności przygotowujących do 

zawodu

Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli w ramach WDN-u. 

Omówienie procedury awansu zawodowego na poszczególne stopnie

3. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przygotowujących się do

zawodu – zapoznanie z nową procedurą awansu zawodowego od 

Gromadzenie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej oraz 

dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami w pracy z 
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września 2022 r. dziećmi (zajęcia otwarte)

4. Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu nadzoru 

pedagogicznego. Wykorzystywanie wyników nadzoru 

pedagogicznego z poprzedniego roku w celu doskonalenia pracy 

przedszkola

5. Diagnoza pracy przedszkola – dokonana pod koniec roku szkolnego

(podsumowanie pracy placówki)

Zajęcia warsztatowe rady pedagogicznej – określenie celu dalszego 

rozwoju przedszkola i potrzeb nauczycieli

7. Przykład wspomagania

Lp. Tematyka narad Termin
Osoba odpowiedzial-

na
1. 1. Zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola.

2. Przydzielenie dodatkowych obowiązków nauczycielom.

3. Powołanie zespołów zadaniowych, np. ds.:

1) opracowania planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/20223,

2) opracowania zmian w statucie,

3) oceny ryzyka w odniesieniu do zadań wychowawczo-dydaktycznych na rok 2022/2023.

4. Zatwierdzenie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

5.Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym.

6. Dokonanie zmian w statucie

Sierpień Dyrektor

2. 1. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 

2022/2023.

2. Zaopiniowanie planu finansowego na rok 2023

Wrzesień Dyrektor

3. 1. Podsumowanie obserwacji pedagogicznych i diagnozy wstępnej. Październik Nauczyciele, dyrektor
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2. Przypomnienie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobów wy-

korzystania wyników diagnozy i obserwacji
4. 1. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu.

2. Wnioski do pracy w II półroczu

Styczeń/luty Nauczyciele, dyrektor

5. Wybór przedstawicieli do komisji rekrutacyjnej Marzec Dyrektor
6. Zaopiniowanie arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Kwiecień Dyrektor
7. Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2022/2023 Czerwiec Nauczyciele, dyrektor

8. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna

1. Badanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia.

Wybór problemu wymagającego doskonalenia w ramach WDN-u, wynikającego z nadzo-

ru pedagogicznego.

Opracowanie planu wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli przedszkola

Lider WDN, dyrektor

2. Szkolenia w ramach wewnętrznego doskonalenia
Prowadzone przez nauczycieli i dyrektora:

1) Zmiany w prawie oświatowym i awansie zawodowym

2) Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po nowemu.

Prowadzone przez firmy zewnętrzne:

1) Metody i techniki koncentracji.

2) ..

Wrzesień 2022r.

Listopad 2022r.

Dyrektor

dyrektor

3. Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych według ich zainteresowań i potrzeb 

przedszkola

W ciągu całego roku Wszyscy nauczyciele

4. Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje związane z tematyką wiodącą 

oraz o nowości na rynku wydawniczym

W ciągu całego roku Dyrektor

Aleksandra Jeż-Chodor-
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Doposażenie biblioteki przedszkola w ramach programu MEiN Narodowy Rozwój Czy-

telnictwa

ska

9. Awans zawodowy nauczycieli

Nazwisko i imię nauczyciela odbywają-

cego staż na stopień awansu zawodowe-

go nauczyciela mianowanego/dyplomo-

wanego na dotychczasowych zasadach

Nazwisko i imię opiekuna stażu
Aktualny stopień

awansu zawodowego

Data rozpoczęcia

stażu

Planowana data za-

kończenia stażu

Karolina Grudnowska-Sabisz Karolina Lisińska Kontraktowy 01.09.2021r 30.06.2022r.

Justyna Sinkiewicz Beata Żmuda-Trzebiatowska Kontraktowy 01.09.2022r. 30.06.2025r.

Aneta Turzyńska Magdalena Grotkowska Kontraktowy 01.09.2021r. 30.06.2023r.

Karolina Dudek Monika Jażdżewska Kontraktowy 01.09.2021r. 30.06.2023r.

Barbara Solińska Anna Pałubicka Kontraktowy 01.09.2022r. 30.09.2023r.

Magdalena Grotkowska Mianowany 01.09.2021r. 30.06.2023r.

Monika Jażdżewska Mianowany 01.09.2021r 30.06.2023r.

Anna Pałubicka Mianowany 01.09.2021r. 30.06.2023r.

Aleksandra Jeż-Chodorska Mianowany 01.09.2021r. 30.03.2024r.

Nazwisko i imię nauczyciela przygotowu-

jącego się do zawodu

Data nawiązania stosunku pracy w

przedszkolu
Nazwisko i imię mentora 

Planowana data egza-

minu na stopień na-

uczyciela mianowanego 
Sylwia Cybula 01.09.2022r. Maria Jażdżewska 30.06.2026r.

Plan nadzoru pedagogicznego opracowany przez Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bytowie przedstawiony członkom rady pedagogicznej dnia 
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31.08.2022r.                                                                                                                              ……………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)
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