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Plan nadzoru pedagogicznego 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2010/2011 

 
I. Podstawa prawna planowania: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru  

    pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324) 

 

II. Wprowadzenie  

Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty został  

sporządzony na podstawie § 3 ust. 1 i § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 października 2009 roku w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). 

III. Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach. 

Zbieranie i analizowanie informacji w obszarze:  

„Procesy zachodzące w szkole lub placówce”     

„Ewaluacja całościowa”  

IV. Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach. 

l.p. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Typ szkoły 

1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicz-

nych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nad-

zoru pedagogicznego. 

Wszystkie typy szkół  

i placówek 

 

2. Prawidłowość dopuszczania do uŜytku programów wy-

chowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi  

i innych formach wychowania przedszkolnego. 

Przedszkola,  inne formy  

wychowania przedszkolnego  

i szkoły podstawowe. 

 

3. Prawidłowość dopuszczania do uŜytku w szkole progra-

mów nauczania w publicznych szkołach podstawowych  

i gimnazjach. 

 

Szkoły podstawowe  

i gimnazja 

4. Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na pod-

stawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 

Licea ogólnokształcące i licea 

profilowane  

5. Prawidłowość dopuszczania do uŜytku w publicznym 

technikum dla młodzieŜy i publicznej zasadniczej szkole 

zawodowej dla młodzieŜy programu nauczania dla za-

wodu 

 

Technika dla młodzieŜy i 

 zasadnicze szkoły zawodowe 

dla młodzieŜy 
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6. Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego przez zespoły orzekające działające w pu-

blicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne 

 

7. Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonale-

nia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania 

pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawar-

tych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.  

 

Placówki doskonalenia  

nauczycieli 

8. Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Bursy 

9. Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydak-

tyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów 

dziecięcych z przepisami prawa.  

Domy wczasów dziecięcych 

 

                                                                                     Iwona Waszkiewicz 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty                                      


