Załącznik do zarządzenia nr 86/17
z dnia 13 grudnia 2017 r.
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
PO ZMIANIE

Podstawa prawna:


Art. 60 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611).
Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty został

sporządzony na podstawie § 3 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).

I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2017/2018:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
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II. Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018:
1. Kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej i obywatelskiej w procesie nauczania
i wychowania.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3. Promowanie idei wolontariatu i wartości prospołecznych wśród młodzieży szkolnej.
4. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.
III. Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach:
Liczba
Wymagania




Typ szkoły/placówki

ewaluacji

Ewaluacje problemowe - zakres wybrany przez Ministra Edukacji Narodowej
(60% wszystkich ewaluacji)
przedszkole
14
Dzieci nabywają wiadomości
i umiejętności określone
inna forma
punkt
5
w podstawie programowej
wych.
przedszkolny
Kształtowane są postawy
przedszk.
zespół wych.
2
i respektowane normy społeczne
przedszkolnego
oddział przedszkolny
15
w szkole podstawowej

Ewaluacje problemowe - zakres wybrany przez Kuratora Oświaty na podstawie wniosków
z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji)



Rodzice są partnerami szkoły
lub placówki
Zarządzanie szkołą lub placówką służy
jej rozwojowi

przedszkole

5

szkoła podstawowa

7

liceum ogólnokształcące

4

technikum

3

szkoła branżowa I stopnia

3

szkoła policealna

2

2

IV. Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

Lp.

Tematyka kontroli planowych

1. Zgodność z przepisami prawa
przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli na
rok szkolny 2018/2019 (publiczne
przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego
i oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych)
2. Ocena prawidłowości realizacji
zadań szkół
i przedszkoli w zakresie
organizacji nauki języka
mniejszości narodowej, etnicznej i
języka regionalnego oraz własnej
historii i kultury
(publiczne i niepubliczne
przedszkola i szkoły organizujące
naukę języka mniejszości
narodowej, etnicznej i języka
regionalnego oraz własnej historii
i kultury)
3. Ocena prawidłowości zapewnienia
warunków
i organizacji kształcenia uczniów
niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych
(publiczne i niepubliczne szkoły
ogólnodostępne)
4. Ocena prawidłowości współpracy
publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych z
przedszkolami i szkołami
(publiczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne)

Typ szkoły /placówki

Liczba szkół
i placówek
objętych
kontrolą*

5%
publiczne przedszkole

10

inna forma
punkt
wychowania
przedszkolny
przedszkolnego zespół wych.
przedszkolnego
oddział przedszkolny
w szkole podstawowej
przedszkole

1

szkoła podstawowa

1
18
0
5

5%
szkoła podstawowa
gimnazjum (wygaszane)
liceum ogólnokształcące
technikum
szkoła branżowa I stopnia

27
3
6
4
5

100 %
poradnia psychologicznopedagogiczna

25
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V. W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach
funkcjonujących w szkołach.
Typ szkoły/placówki

Liczba
szkół/placówek

liceum ogólnokształcące

3

technikum

4

szkoła branżowa I stopnia

1

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Liczba
szkół/placówek

Typ szkoły/placówki
Przedszkole
Oddział przedszkolny
Szkoła podstawowa
Gimnazjum (wygaszane)
Liceum ogólnokształcące
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Szkoła branżowa I stopnia

364
358
522
79
108
23
81
68

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w/z Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Olsztyn, 13 grudnia 2017 r.
4

ZARZĄDZENIE NR 86 /17
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1658), zarządza się co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 57/17 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok
szkolny 2017/2018 zmienionym zarządzeniem nr 59/17 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy
prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok
szkolny 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:
Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny
2017/2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny
2017/2018 w nowym brzmieniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce „Nadzór pedagogiczny”.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
oraz Dyrektorom Delegatur w Elblągu i Ełku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w/z Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
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