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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Autoewaluacja w szkole / pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej ; Martin 
Baumgartner-Schaffner [et. al.] ; [tł. z jęz.niem. Edyta Brudnik, Beata 
Owczarska]. -  Wyd. 3 popr. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - 
208 s. : il.  
Publikacja powstała w wyniku współpracy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 
Centrali Doskonalenia Nauczycieli Szkół Średnich w Lucernie i Instytutu Kształcenia 
Ustawicznego Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. 
Autorzy, korzystając z doświadczeń polskich i szwajcarskich przedstawiają autoewaluację 
jako sposób wprowadzania zmian w szkole. Podają definicję ewaluacji, jej rodzaje, przebieg i 
cele. Omawiają proces ewaluacji (tj. planowanie, realizację, podsumowanie), metody 
zbierania i analizy danych oraz autoewaluację w procesie zarządzania szkołą i w pracy 
nauczyciela. Charakteryzują czynniki składające się na zaplanowanie działań i realizację 
projektu autoewaluacji. Określają najważniejsze zasady stosowania ewaluacji w szkole. 
Dodany w tym wydaniu ostatni rozdział dotyczy autoewaluacji w szkole w latach 2002-2010. 

Sygn. 248952 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. A 248953  Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

 
2. Barszczewska, Bożena : Nadzór pedagogiczny : stan prawny na 31 lipca 2009 

r. / Bożena Barszczewska. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 
2009. - 469 s. - (Prawo Oświatowe w Pytaniach i Odpowiedziach) 

 
3. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : refleksje / pod red. Grzegorza 

Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 201. - 
282 s. : il. - Bibliogr. przy artykułach 

 
4. Ewaluacja Wewnętrzna w Szkole : interpretacja wymagań MEN oraz 

narzędzia do ewaluacji na płycie CD / oprac. Jan Lewandowski. - Poznań : 
Wydawnictwo FORUM, 2010. - Skoroszyt (pag. varia) + 2 dyski optyczne (CD-
ROM). - Aktualizowany dokument skoroszytowy. 
Na płycie z aktualizacji wrześniowej interpretacje wymagań MEN oraz narzędzia do ewaluacji. 
Spis treści: 1. Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji wewnętrznej. 2. Plan ewaluacji 
wewnętrznej w szkole w I i II semestrze. 3. Diagnoza pracy szkoły w ramach 17 wymagań. 4. 
Przygotowanie projektu ewaluacji. 5. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej. 

 
5. Fronckiewicz,  Bożena : Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki 

oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Frąckiewicz, Jolanta 
Kołodziejska. - Wyd. zgodne ze stanem prawnym na wrzesień 2009 r. - 
Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 73 s. - Bibliogr. s. 73 
Spis treści: Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego, organizacja nadzoru 
pedagogicznego w szkole/placówce, dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 
lub placówki, materiały pomocnicze (arkusze obserwacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, spotkań 
z rodzicami, arkusz analizy wyników sprawdzianu/egzaminu, dokumentowanie działań 
edukacyjnych), program i harmonogram poprawy efektywności. 



6. Fronckiewicz, Bożena : Ewaluacja w szkole : praktyczne rozwiązania / Bożena 
Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010. - 84 
s. - Bibliogr. s. 84 
Sygn. 247361 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

 
7. Fronckiewicz, Bożena : Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum : 

praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - 
Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : ABC a Wolters Kluwer business, 2009. - 
88 s.  
Publikacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym na rok szkolny 2009/2010. 
Spis treści: 1. Statut szkoły. 2. Regulaminy organów szkoły. 3. Dyrektor szkoły. 4. Organizacja 
nowego roku szkolnego. 5. Dokumentacja przebiegu nauczania w gimnazjum. 
Publikacja ma na celu wsparcie dyrektorów szkół, na których spoczywa odpowiedzialność za 
organizację pracy szkoły i dostosowanie prowadzonej dokumentacji do nowych wymagań. 
Tematyka w niej zawarta dotyczy zagadnień najczęściej kontrolowanych podczas wizytacji 
dokonywanych przez nadzór pedagogiczny. 

Sygn. 247404 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 

8. Fronckiewicz, Bożena : Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole 
podstawowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta 
Kołodziejska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Fraszka Edukacyjna, 
2010. - 153, [2] s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)   
Sygn. 247773 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 247774, 247775, 250236 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej  

 
9. Kordziński, Jarosław : Koncepcja pracy i rozwoju szkoły : praktyczne 

wskazówki dla dyrektorów placówek oświatowych : szkoły i przedszkola. - 
Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2010. - 1 dysk optyczny (DVD-R) 
: kolor. 
Spis treści: Programowanie pracy szkoły: projektowanie programu rozwoju szkoły, praca 
zespołowa nad opracowywaniem programu rozwoju szkoły. Diagnozowanie potrzeb: sposoby 
diagnozowania potrzeb, potrzeby bezpośrednich i pośrednich klientów szkoły, zespołowe 
diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwoju szkoły - scenariusz spotkania rady 
pedagogicznej, główne obszary oraz podstawowe zasady i warunki wprowadzania zmiany w 
szkole. Zasady planowania: planowanie celowe, wpływ czynników zewnętrznych na 
planowanie rozwoju szkoły, struktura planowania optymalnego. Plan ewaluacji - wymagania.  

 
10. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / [oprac. 

Elżbieta Kiełbasińska ; we współpr. z Małgorzatą Bajer et. al. ; pod kier. Ireny 
Dzierzgowskiej]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 
2000. - 104 s. - (Biblioteczka Reformy 28) 
Sygn. 9598 B/P  Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 9604 B/P, 9605 B/P Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej 

 
11. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 2, 

Organizacja nadzoru pedagogicznego / [oprac. na podstawie materiałów 
nadesłanych z kuratoriów oświaty : Dolnośląskiego we Wrocławiu [et al.]. - 
Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. -176 s. - 
(Biblioteczka Reformy 29) 



Sygn. 9599 B/P Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 9606 B/P, 9607 B/P Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej 

 
12. Nadzór pedagogiczny w praktyce : zmienione plany nadzoru, ciekawe 

rozwiązania wychowawcze i dydaktyczne, obowiązkowa dokumentacja : praca 
zbiorowa / [aut.: Joanna Baś et al.]. - Stan prawny na wrzesień 2009. - Poznań 
: Wydawnictwo Forum, 2009. - Skoroszyt (pag. varia) + dysk optyczny (CD-
ROM) 
Aktualizacja kilka razy w roku. 

 
13. Olejniczak, Tomasz : Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i 

placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury / Tomasz Olejniczak, 
Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2005. - 199, [1] s. : tab. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

 
14. Pasek, Artur : Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej 

może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - 
Toruń : Wydawnictwo Bea, 2004. - 102, [2] s. : faks. - Bibliogr. s. [104]. 
Analiza rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego. Interpretacja prawnych aspektów, narzędzi oraz 
procedur sprawowania nadzoru w placówce oświatowej. Przedstawienie programu rozwoju 
placówki w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości, oceny pracy i dorobku 
zawodowego nauczyciela. 

Sygn. 247361 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 

15. Pielachowski, Józef : Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole 
: poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i 
nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : 
Wydawnictwo eMPi², 2009. - 247 s.  

 
16. Stróżyński, Klemens : Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w 

przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Strózyński. - Warszawa : ABC a 
Wolters Kluwer business, 2011. - 114 s. : il. + dysk optyczny (CD ROM). - 
Bibliogr. s. [113]-114 
Spis treści: 1. Ewaluacja - co to takiego. 2. Wymagania państwowe wobec przedszkoli jako 
wizja pedagogiczna i drogowskaz dla dyrektora. 3. Przedszkole - fundament edukacji. 4. 
Metodologia ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu. 5. Praktyka ewaluacji w przedszkolu 
(część poglądowa). 6. Praktyka ewaluacji w przedszkolu (część praktyczna). 7. Źródła wyboru 
tematyki ewaluacji - kompetencje kluczowe. 8. Źródła wyboru tematyki ewaluacji - wymagania 
centralne w zakresie procesów ewaluacyjnych. 9. Wykorzystanie ewaluacji. 

 
 
 

Wydawnictwa ciągłe 
 

17. Cackowska, Joanna : Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego / 
Joanna Cackowska, Katarzyna Szczepańska // „Problemy Jakości”. - 2012, nr 
1 s. 28-33 
Charakterystyka nadzoru pedagogicznego. Organy nadzoru pedagogicznego. 
Charakterystyka ewaluacji. 

Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
 



18. Jankowski, Bogdan : Nadzór pedagogiczny po roku : uwagi i refleksje / 
Bogdan Jankowski // „Sedno”. - 2011, nr 6, s. 13-17 
Nadzór pedagogiczny w kierowaniu szkołą. Co zawiera plan nadzoru pedagogicznego. 
Ewaluacja wewnętrzna. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa. Program 
wspomagania nauczycieli. Spójne planowanie pracy szkoły. Sprawozdanie. Podsumowanie. 

 
19. Magdoń, Wojciech : Miejsce technologii informacyjnej i komunikacyjnej w 

nadzorze pedagogicznym / Wojciech Magdoń // "Gazeta Szkolna : 
aktualności". - 2011, nr 21/22, s. 14-15 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

 
20. Mazurkiewicz, Grzegorz : Ewaluacja okiem koordynatora projektu / Grzegorz 

Mazurkiewicz // „Sedno”. - 2010, nr 1, s. 11-12 
Założenia nowej kompetencji nadzoru pedagogicznego. Procedura badania placówki. 
Ewaluacja zewnętrzna. 

 
21. Mazurkiewicz, Grzegorz : 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. 

Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 

22. Puchalski, Zygmunt : Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli / Zygmunt 
Puchalski // "Edukacja i Dialog". - 2004, nr 2, s. 33-36 
Organizacja pracy rady pedagogicznej w powiązaniu z awansem zawodowym nauczycieli i 
poprawą jakości pracy szkoły. 

Dostęp online 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2004,102/luty,196/rozwoj_szkoly_i_rozwoj_zawodow
y_nauczycieli,1573.html   

 
23. Rodziewicz, Danuta : Jak zachować radość tworzenia i nie dać się 

zwariować? : młodym dyrektorom - o organizacji pracy pedagogicznej szkoły - 
podpowiedzi kilka // "Dyrektor Szkoły". - 2011, nr 8, s. 40-[43] 
Funkcje organiczne dyrektora. Co zrobić, by zorganizować pracę pedagogiczną szkoły? Rola 
WDN w rozwoju szkoły. Koncepcja kierowania i zarządzania szkołą. 

Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 

24. Zadania dyrektora - wyzwania pierwszego roku reformy // "Dyrektor Szkoły". - 
2009, nr 8, s. 26-28, 30, 32-36, 38-[41] 
Zadania ogólne dyrektora szkoły. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej. 
Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły (rada szkoły, rada rodziców, samorząd 
szkolny). Zadania związane z organizacją szkoły. Zadania związane z dokumentacją szkolną. 
Dyrektor a sprawy uczniów. Obowiązki związane z egzaminami. Zadania związane z 
realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania związane z prowadzeniem polityki 
kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli, oceną nauczycieli, 
awansem, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego. 

Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 


