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Plan nadzoru pedagogicznego 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2015/2016 

 
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. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) 

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.  

Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.). 

III. Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach. 

Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:  

a) w przedszkolach 

- „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; 

- „Dzieci są aktywne”; 

- „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. 

b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach 

kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego  

- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie  

     programowej”; 

- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej     

     sytuacji”; 

- „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy   

     wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu    

     potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    

     w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 

c) w placówkach oświatowo-wychowawczych 

- „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków  

    i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; 

- „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz  

     umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.”. 

d) w placówkach doskonalenia nauczycieli 

- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,  

    instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; 
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- „Placówka zaspokaja potrzeby, instytucji i organizacji korzystających z oferty  

     placówki”; 

-  „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących   

     zadania placówki”; 

- „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych  

    i wewnętrznych”. 

e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę  

    i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

- „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; 

- „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej  

     sytuacji”. 

f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom  

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku  

nauki 

- „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; 

- „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych  

    i  wewnętrznych”; 

Obszar wskazany przez Kuratora Oświaty:   

 a) w przedszkolach 

- „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; 

- „Rodzice są partnerami przedszkola”; 

b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.  

- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji”; 

- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programo-

wej”; 

 

IV. Ewaluacja całościowa. 
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V. Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach. 

l.p. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Typ szkoły 

1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwali-

fikacjami   

Publiczne  

i niepubliczne szkoły 

 i placówki   

2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzami-

nów klasyfikacyjnych. 

Publiczne gimnazja i szkoły  

ponadgimnazjalne.   

3. Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z 

przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegóło-

wych zasad działania placówek publicznych, warunków 

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wyso-

kości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za 

pobyt ich dzieci w tych placówkach.  

Niepubliczne młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, mło-

dzieżowe ośrodki socjoterapii, 

specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne 

ośrodki wychowawcze, ośrod-

ki umożliwiające dzieciom  

i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu głębo-

kim, a także dzieciom i mło-

dzieży z upośledzeniem umy-

słowym z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, realiza-

cję obowiązku rocznego przy-

gotowania przedszkolnego 

oraz obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki.   

 

4. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opi-

nii przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych.     

Publiczne poradnie psycholo-

giczno-pedagogiczne.  

5. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozasz-

kolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego.  

Publiczne placówki realizują-

ce kształcenie ustawiczne  

w formach pozaszkolnych, tj.: 

- centra kształcenia  

praktycznego,  

- centra kształcenia  

ustawicznego,  

- ośrodki dokształcania  

i doskonalenia zawodowego. 

Niepubliczne placówki reali-

zujące kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych, tj.: 

placówki kształcenia usta-

wicznego i praktycznego,  

- ośrodki dokształcania i  

doskonalenia zawodowego.   

6. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej. Publiczne szkoły podstawowe. 
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Tematyka kontroli doraźnej w szkołach i placówkach w zadaniach z nadzoru pedagogicz-

nego wskazanych przez Kuratora Oświaty. 

1. „Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole”.  

2. „Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju prowadzo-

nych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształ-

cenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność w publicznych szkołach pod-

stawowych i gimnazjach ogólnodostępnych lub/i oddziałami integracyjnymi”.  

3. „Zgodność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z zapisami  

zawartymi w wewnątrzszkolnych systemach oceniania szkół i placówek”. 

4. „Kontrola w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”. 

Monitorowanie. 

1. Monitorowanie realizacji programów naprawczych z art. 34 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gim-

nazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

3. Monitorowanie sposobu wykorzystania analiz ilościowych i jakościowych wyników eg-

zaminów zewnętrznych.  

4. Monitorowanie realizacji kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców w za-

sadniczych szkołach zawodowych, z wyłączeniem przygotowania zawodowego młodo-

cianych.  

 

 

                                                       Jolanta Metkowska 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty                                        


