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                                                                 Załącznik do zarządzenia nr 18/17 

                                                                            z dnia 27 stycznia 2017 r.  

                                                                                                       Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty                                  

 

 

 

Aneks nr 1 do Planu nadzoru pedagogicznego 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

na rok szkolny 2016/2017 

 
I. Podstawa  
 

Zmiany wprowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO-

WNP.4092.58.2016.DB z dnia 24 stycznia 2017 r. w podstawowych kierunkach realizacji  

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.  Plan Nadzoru Pedagogicznego 

sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 

otrzymuje brzmienie: 

 

 

II.  W zakresie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2016/2017 . 

     

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  

       i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez an-

gażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy. 

5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. 

      

III. W zakresie kontroli. 

Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach. 

L.p Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Typ szkoły  

1. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 

biblioteki szkolnej.   

Publiczne szkoły podstawowe 155 

Publiczne gimnazja 93 

Publiczne licea ogólnokształcą-

ce 

37 

Publiczne technika 26 

Publiczne zasadnicze szkoły 

zawodowe 

25 

Razem  336 

2. Realizacja kształcenia dualnego w ramach prak-

tycznej nauki zawodu. 

Publiczne technika 50 

Publiczne zasadnicze szkoły 

zawodowe 

40 

Razem 90 

IV. W zakresie ewaluacji. 

Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:  

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

kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego  
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- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; 

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

sytuacji”. 

 

Liczba ewaluacji: 

Typ szkoły i placówki Liczba  

Szkoły Podstawowe 40 

Gimnazja 10 

Licea ogólnokształcące 5 

Technika  1 

Zasadnicze szkoły zawodowe 1 

Szkoły policealne 4 

Centra kształcenia ustawicznego  2 

Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 1 

Razem  64 

 

      Obszar wskazany przez Kuratora Oświaty:   

 2) w przedszkolach, punktach przedszkolnych 

- „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyja-

jący uczeniu się”; 

Liczba ewaluacji:  

Przedszkola  21 

Punkty przedszkolne 1 

Razem  22 

 

3) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych  

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

wej”; 

-  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; 

Liczba ewaluacji:  

Szkoły podstawowe  10 

Gimnazja 3 

Technika 1 

Zasadnicze szkoły zawodowe 1 

Razem 15 

       

         4) w placówkach doskonalenia nauczycieli 

      -  „Placówka realizuje koncepcję pracy”;  

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

      instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; 
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Liczba ewaluacji:  

Placówki doskonalenia nauczycieli 1 

Razem  1 

 

      5) w szkołach przysposabiających do pracy 

      - „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający  

      osiąganiu celów placówki”;      

      -  „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie pro-  

      gramowej”. 

Liczba ewaluacji:  

Szkoły przysposabiające do pracy 2 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 

Specjalne ośrodki wychowawcze 1 

Razem 4 

Razem liczba ewaluacji Kuratora Oświaty 42 

      

V. W zakresie monitorowania.  

 W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało: 

 

„Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne  

w ramach praktycznej nauki zawodu”.                                                                                                                           

 

                                                                                                          Marek Gralik  

 

                                                                                        Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty                                        

 


