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Nowy nadzór pedagogiczny
(zestawienie tematyczne w wyborze)

Książki:
1. Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2009
2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena
Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
3. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole / Józef Pielachowski. Wyd. 2
zaktualizowane. Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2009
4. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens
Stróżyński. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010 + dysk optyczny (CD-ROM).
Spis treści: 1. Ewaluacja - co to takiego; 2. Wymagania państwowe wobec szkół jako wizja
pedagogiczna i drogowskaz dla dyrektora; 3. Metodologia ewaluacji: zasady, procedury, modele
działania; 4. Narzędzia badawcze typu socjologicznego: zasady budowania i wykorzystania (Metoda
kwestionariuszowa - ankieta, wywiad, metoda obserwacyjna - hospitacja, analiza dokumentu, studium
przypadku); 5. Narzędzia badawcze - pomiar dydaktyczny (Podstawowe pojęcia, zasady tworzenia
testów sprawdzających, jak budować testowe zadania wielokrotnego wyboru i testowe zadania otwarte,
jak interpretować wyniki testowania); 6. Raport ewaluacyjny i jego wykorzystanie w szkole (struktura
dokumentu, przykład wykorzystania).

Artykuły z czasopism:
1. Aktywny uczeń w szkole : ewaluacja wewnętrzna w praktyce / Jan Lewandowski // Głos
Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 50-51
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce - wymaganie 1.3 z
załącznika do rozporządzenia z 7 X 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Opis charakterystyki
wymagania dla poziomu D - poziom podstawowy. Opis charakterystyki wymagania dla poziomu B poziom wysoki.
2. Cała prawda o nowym nadzorze pedagogicznym : wywiad z dr. Stefanem Wlazło na temat
najnowszych zmian w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego / rozm. przepr. Natalia
Wojciechowska, Radosław Lewandowski // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 9, s. 9-13
3. Czy trzeba bać się ewaluacji? / Henryk Mizerek // Sedno. - 2009, nr 5, s. 28-30
Pojęcie ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
4. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły : lekcja II rok szkolny
2009/2010 / Klemens Stróżyński. - (Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" ; [cz.] 2) // Dyrektor
Szkoły. - 2009, nr 11, dod. s. I-VIII
Ewaluacja jako dziedzina nauki. Typy ewaluacji. Metodologia ewaluacji. Ewaluacja a mierzenie jakości.
Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
5. Ewaluacja – krok ku przyszłości / Ewa Jurkiewicz // Niezbędnik Rodzica. - 2010, nr 5, s. 9-16
artykuł dostępny również online http://www.npseo.pl/ lub http://www.niezbednik.webpark.pl

6. Ewaluacja okiem dyrektora / Tomasz Malicki // Sedno. - 2010, nr 1, s. 13-15
Ewaluacja zewnętrzna. Obawy ze strony nauczycieli. Obawy ze strony dyrektora. Harmonogram i
zakres czynności ewaluacyjnych.
7. Ewaluacja okiem koordynatora projektu / Grzegorz Mazurkiewicz // Sedno. - 2010, nr 1, s. 11-12
Założenia nowej kompetencji nadzoru pedagogicznego. Procedura badania placówki. Ewaluacja
zewnętrzna.
8. Ewaluacja okiem obserwatora / Indira Lachowicz // Sedno. - 2010, nr 1, s. 16
Wizytatorzy do spraw ewaluacji.
9. Ewaluacja okiem wizytatora / Jan Jankowski // Sedno. - 2010, nr 1, s. 17
Ewaluacja zewnętrzna placówki.
10. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s.
42-44
11. Godzina prawdy wybiła? : nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego / TEY //
Gazeta Szkolna : aktualności. - 2009, nr 38, s.
Ocena szkół zaproponowana przez nowe sprawowanie nadzoru pedagogicznego może być wstępną
diagnozą przed planowanym wprowadzeniem bonów edukacyjnych. Po zakończonym procesie
oceniania ma być wiadomo, które placówki są źle zarządzane i te mogą być pierwszymi przegranymi w
walce o dobre finansowanie z tytułu wprowadzenia bonu edukacyjnego.
12. Nadzorowane lądowanie / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 46, 48
Zmiana roli i zakresu działań nadzoru kuratoryjnego. Zapewnianie jakości. Kontrola przestrzegania
prawa. Ewaluacja. Wspomaganie.
13. Jak rządzić szkołami? / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2009, nr 46, s. 1, 4
Miejsce i rola kuratoriów w systemie nadzorowania polskich placówek oświatowych.
14. Kompetencje kuratorów oświaty po zmianach o systemie oświaty / Rafał Górka //
Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, [nr] 3, s. 92-10
15. Nadzór pedagogiczny - narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna
Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-14, 16-17
Czym jest nadzór pedagogiczny. Kto jest uprawniony do jego sprawowania. Nadzór pedagogiczny w
roku szkolnym 2009/2010. Ewaluacja. Kontrola. Wspomaganie. Jak nadzór pedagogiczny planowany
będzie przez organ nadzoru pedagogicznego.
16. Nowy nadzór szansą dla partnerstwa w szkole / Ewa Jurkiewicz // Niezbędnik Rodzica. - 2010, nr 5,
s. 3-8
artykuł dostępny również online http://www.npseo.pl/ lub http://www.niezbednik.webpark.pl
17. Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-[7]
Założenia dla nadzoru pedagogicznego: rola wymagań. Cele i zasady ewaluacji. Ewaluacja poziomu
realizacji wymagań. Procedura badania placówki. Podejmowanie decyzji. Efekty i "produkty" ewaluacji.
Plany i obawy.
18. Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna aktualności. - 2009, nr
34, s. 5-6
W roku szkolnym 2009/2010. Podstawą nowego modelu nadzoru pedagogicznego będzie wyznaczenie
trzech podstawowych zadań nadzoru. Są to : ewaluacja pracy szkół i placówek, kontrola przestrzegania
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół,
wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Dokumenty elektroniczne:
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/ - Nadzór pedagogiczny
na stronie w zakładce materiały do pobrania liczne prezentacje o nowym nadzorze pedagogicznym
np.:
• Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym – prezentacja na konferencje informacyjne dla
dyrektorów szkół i placówek
• Model i procedura zewnętrznej ewaluacji jakości pracy placówki
• Metody i narzędzia badawcze w ewaluacji zewnętrznej – prezentacja Agnieszki Borek i
Tomasza kasprzaka. Warszawa 24 luty 2010
http://www.npseo.pl/ - System Ewaluacji Oświaty

