
Procedura dotycząca hospitacji przeprowadzanej w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

 

Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) – art. 33 i 35. 
2. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z późniejszymi 
zmianami). 
3. Rozporządzenie MEN z  6 sierpnia  2015  r. w sprawie  sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
4. Statut  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

 

Hospitacja – forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji: 

a) umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów, 

b) realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z 

uczniami, a także czynności hospitacyjne dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w szkole lub placówce. 

 

1. Cele hospitacji: 

a) uzyskanie informacji o jakości pracy nauczyciela, 

b) udzielanie wsparcia nauczycielowi, 

c) motywowanie nauczyciela i uczniów, 

d) diagnozowanie stopnia realizacji celów założonych w programie rozwoju Szkoły i wniosków 

wynikających z pełnionego nadzoru, 

e) ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 

f) podniesienie jakości pracy Zespołu. 

 

2. Obszary hospitacji: 

a) wszystkie działania szkolne nauczycieli, w tym obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia 

pozalekcyjne, zebrania z rodzicami, uroczystości klasowe i ogólnoszkolne, prezentacje artystyczne, 

zawody sportowe itp., 

b) wszyscy nauczyciele, z tym że w pierwszej kolejności: 

- nauczyciele rozpoczynający pracę w Zespole, 

- nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, 

- nauczyciele podlegający w danym roku ocenie pracy, 

c) zajęcia we wszystkich klasach. 

 

3. Osoby hospitujące: 

a) dyrektor Zespołu, wicedyrektorzy Zespołu, 

b) wizytator Kuratorium Oświaty, 

c) w hospitacji mogą wziąć udział doradcy metodyczni – po wcześniejszym poinformowaniu 

hospitowanego przez dyrektora Zespołu oraz – za zgodą nauczyciela – rodzice i inni nauczyciele – jako 

obserwatorzy; wzajemna obserwacja zajęć przez nauczycieli jest jednym ze sposobów doskonalenia 

zawodowego. 

 

4. Rodzaje hospitacji: 

a) ze względu na charakter: 

- zapowiedziana – zgodnie z planem hospitacji, nauczyciel; w pierwszym tygodniu miesiąca, w którym 

zgodnie z planem ma się odbyć hospitacja jego zajęć, zgłasza się do dyrektora z propozycją uzgodnienia 

daty zajęć, 

- niezapowiedziana – nauczyciel jest poinformowany w dniu hospitacji, 

- na zaproszenie nauczyciela – prezentacje osiągnięć uczniów, artystyczne, sportowe; 

b) ze względu na obszar: 



- globalna – trwa więcej niż jedną jednostkę zajęć, 

- wycinkowa – trwa część zajęcia lub jedną jednostkę zajęć; 

c) ze względu na podmiot obserwacji: 

- kontrolno-oceniająca – połączona z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela (jako jeden z jej elementów), 

- doradczo-doskonaląca – obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, konstrukcji zajęć stosowanych metod i 

form pracy z uczniami, wykorzystania środków dydaktycznych, poprawności metodycznej i merytorycznej 

prowadzonych zajęć; stosowana w stosunku do nauczycieli z krótkim stażem pracy, 

- diagnozująca – bezpośrednia obserwacja umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów w celu 

oceny rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; tematyka wynika z rocznego 

programu pracy Zespołu, termin proponuje nauczyciel. 

 

5. Inne czynności o charakterze kontrolnym lub oceniającym pracę nauczyciela: 

a) bieżąca obserwacja (np. uroczystości, imprez, dyżurów nauczycieli, realizacji zadań wynikających z 

przyjętych przez nauczyciela czynności dodatkowych), 

b) lustracje sal, pracowni, 

c) kontrola dokumentacji (dzienniki zajęć, plan pracy, przedmiotowy system oceniania, protokolarz zebrań 

z rodzicami, karty wycieczek). 

 

6. Dokumentacja hospitacji: 

a) arkusz obserwacji z zapisem dotyczącym rozmowy pohospitacyjnej, 

b) scenariusz zajęć – załącznik do arkusza obserwacji. 

 

7. Podejmowane działania: 

a) planowanie hospitacji: 

- dyrektor Zespołu opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września każdego roku 

szkolnego cele hospitacji, harmonogram hospitacji oraz arkusze obserwacji zajęć 

- w harmonogramie hospitacji mogą być ujęte -  co najmniej jedna hospitacja nauczyciela w ciągu roku 

szkolnego (z zastrzeżeniem pkt 2b), nauczyciela stażysty, kontraktowego i rozpoczynającego pracę w 

Zespole – co najmniej dwa razy (pozostałe hospitacje nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego 

odbywają się zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie awansu zawodowego nauczycieli); 

b) rozmowa przedhospitacyjna: 

- odbywa się od 1 do 5 dni przed planowaną hospitacją, za wyjątkiem hospitacji niezapowiedzianej – 

rozmowa może odbyć się bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, 

- uwzględnia m.in. rodzaj hospitacji, jej problematykę, obszar, temat i cele zajęć, 

- nauczyciel wypełnia „Arkusz obserwacji zajęć” i przekazuje go hospitującemu nie później niż na 1 dzień 

przed planowaną hospitacją; 

c) obserwacja zajęć: 

- obserwacja zajęć przez hospitującego, 

- ingerencja hospitującego w zajęcia wyłącznie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu młodzieży i w 

przypadku nagannej postawy nauczyciela wobec młodzieży, 

- zapis w „Arkuszu obserwacji zajęć” w części dotyczącej spostrzeżeń z zajęć; 

d) rozmowa pohospitacyjna: 

- odbywa się nie później niż w ciągu 3 dni po hospitacji, 

- nauczyciel przedkłada dokumentację: plan pracy, przedmiotowy system oceniania, 

- hospitujący analizuje przedstawione dokumenty, 

- omówienie zajęcia przez nauczyciela – w oparciu o wypełniony „Arkusz obserwacji zajęć” (m.in. 

wskaźniki osiągnięcia celów, zastosowane metody, ew. przyczyny zmiany zaplanowanego toku zajęć itp.), 

- przekazanie spostrzeżeń hospitującego dotyczących m.in. poprawności metodycznej i merytorycznej 

zajęć, uwagi dotyczące „mocnych stron”, wyjaśnienie wątpliwości, odniesienie się do zaleceń i uwag z 

poprzednich hospitacji, 

- wypełnienie „Arkusza obserwacji zajęć” – wspólne ustalenie uwag i zaleceń. 

 

8. Ewaluacja 

Sprawozdanie dyrektora szkoły z przeprowadzonych hospitacji przedstawione na radzie analitycznej po I i 

II semestrze – ustalenie wniosków mających na celu doskonalenie dalszych działań (ewentualna 

modyfikacja procedury). 
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