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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270). 
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I. Kierunki realizacji 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 angażowanie pracodawców w proces 

dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

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

 

II. Zadania realizowane w ramach nadzoru pedagogicznego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w poszczególnych formach: 

 

1. w zakresie ewaluacji: 

1) Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej 

(60% wszystkich szkół/placówek objętych ewaluacją) 

 Typ szkoły/rodzaj placówki Wymagania 
Liczba 

ewaluacji 

w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach 

kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego 

 

1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

 

124 

 

2) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

Typ szkoły/rodzaj placówki Wymagania 
Liczba 

ewaluacji 

w przedszkolach Rodzice są partnerami przedszkola. 
 

21 
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w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach 

kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego 

 

 

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

 

 

 

61 

w placówkach oświatowo-wychowawczych 

i placówkach artystycznych 

 

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

2 

w placówkach doskonalenia nauczycieli 
 

Placówka realizuje koncepcję pracy. 

 

1 

w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych i bibliotekach 

pedagogicznych 

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

1 

w specjalnych ośrodkach wychowawczych 

oraz placówkach zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszania 

 

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

 

2 

 

 

 

 

w szkołach specjalnych przysposabiających 

do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

 

 

 

 

2 
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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 

 

2. w zakresie kontroli planowych: 

Lp. 
Kierunki realizacji zadań  

z zakresu nadzoru pedagogicznego  
Typ szkoły/rodzaj placówki 

Planowana liczba 

szkół i placówek 

objętych kontrolą 

1. 
Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej 

publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne 
222 

2. 
Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej 

nauki zawodu 
publiczne technika i zasadnicze szkoły zawodowe 86 

 

3. w zakresie kontroli doraźnych:  

1. kontrola spełniania przez szkoły niepubliczne warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 

2. działania kontrole wynikające z konieczności podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego. 

 

Kontrole zarządzane będą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w odpowiedzi na pojawiające się zdarzenia i realizowane przez 

wyznaczonych do tego zadania wizytatorów. 
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4. w roku szkolnym 2016/2017 monitorowane będzie obejmowało:  

1. Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. 

 

W przypadku potrzeby działań nieujętych w niniejszym planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolski Kurator Oświaty podejmie działania 

doraźne, zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. W przypadku wprowadzenia przez Ministra Edukacji 

Narodowej, w trakcie roku szkolnego, zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz w wytycznych 

i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa 

wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 zostanie, zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 rozporządzenia, niezwłocznie dostosowany do tych zmian 

i podany do publicznej wiadomości w wersji uwzględniającej zmiany. 

Nadzór będzie sprawowany w sposób planowy, z uwzględnieniem: 

1. jawności wymagań, 

2. współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek 

oraz nauczycielami, 

3. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek, 

4. pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły lub placówki. 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

 

 

Elżbieta Leszczyńska 


