
PROCEDURA NR 12 
 

OBSERWACJA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W OŚRODKU REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM W KOBYŁCE 

 

CEL: Wprowadzenie standaryzowanych zasad obserwowania zajęć prowadzonych na 

rzecz wychowanków w OREW w Kobyłce i wskazanie osób do tego upoważnionych. 
 
Przepisy prawa oświatowego precyzyjnie określają osoby, które mogą obserwować 

prowadzone zajęcia edukacyjne. Są nimi: 

- dyrektor szkoły, zgodnie z art. 60 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia  

14 grudnia 2016 r oraz § 3 ust. 1 i 4, § 22 ust.1- 3, § 23 ust. 1–3 Rozporządzenia 

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

pedagogicznego, 

- nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych 

w ramach nadzoru pedagogicznego zgodnie z procedurą obserwacji zajęć oraz  

w związku z uzyskiwaniem awansu zawodowego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli 

 
 

1. Rodzice nie mają prawa uczestniczyć w lekcjach odbywających się w ośrodku, jeżeli 

to nie są "zajęcia/lekcje otwarte" organizowane dla rodziców.  

2. Na zajęciach otwartych/lekcji otwartej są prezentowane osiągnięcia 

uczniów/wychowanków. 

3. Na zajęcia otwarte/lekcje otwarte mogą być zapraszani nauczyciele, inni 

uczniowie/wychowankowie oraz rodzice – jako jeden z elementów włączających ich  

w edukację dzieci w ramach współpracy rodziców i nauczycieli. 

4. Obserwacja zajęć ma charakter wyjątkowy i wymaga bezwzględnego przestrzegania 

zasad takich jak: 

- osoby obserwujące nie powinny ingerować w żaden sposób w zaplanowany temat 

oraz tok zajęć, 

- osoby obserwujące zajęcia zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela-

wychowawcę, 

- osoby obserwujące zajęcia zachowują się w sposób spokojny i bezwzględnie 

stosują do poleceń nauczyciela-wychowawcy i innych pracowników OREW 

obecnych na sali, 



- osoby obserwujące zajęcia są bezwzględnie zobowiązane do zachowania  

w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie trwania zajęć oraz nie 

komentowania, oceniania zachowania innych wychowanków,  

- obecność innych osób podczas obserwacji zajęć nie może ich w żaden 

sposób zakłócać. 

- obserwacja zajęć trwa jedną jednostkę zajęciową i nie może być wydłużona 

- z uwagi na charakter placówki i sposób prowadzenia zajęć, podczas 

obserwacji w sali zajęć może przebywać tylko jedna osoba nie będąca 

pracownikiem OREW. 

5. Lekcje otwarte dla rodziców są organizowane na ich wniosek, nie częściej niż raz 

na kwartał. 

6. Wniosek powinien zawierać proponowany termin przeprowadzenia zajęć  

z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Dyrektor w uzgodnieniu z radą programową ustali tygodnie w których nie ma 

możliwości zorganizowania lekcji otwartych. 

8. Wszyscy rodzice wychowanków grupy, której wniosek dotyczy, muszą wyrazić 

pisemnie zgodę na obserwowanie w czasie zajęć swojego dziecka przez innego 

rodzica w podanym we wniosku terminie.   

9. Po zakończeniu lekcji otwartej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

bezzwłocznie opuścić teren Ośrodka. 

10. Ośrodek zastrzega sobie prawo do realizacji projektów przewidujących 

zaangażowanie rodziców w organizację zajęć takich jak np. poczytaj mi mamo, 

poczytaj mi tato. 

11. W przypadku sytuacji z pkt. 7, organizator projektu każdorazowo określi zasady 

uczestniczenia w zajęciach osób nie będących pracownikami Ośrodka. 

 

 

 

 

 
 


