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I. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 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. 

 

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 ewaluacji w roku szkolnym) 

Typ szkoły/rodzaj placówki Wymagania 
Liczba 

ewaluacji 

przedszkola 

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

77 

inne formy wychowania przedszkolnego 5 

oddziały przedszkolne zorganizowane 

w szkołach podstawowych 
50 

SUMA 132 

 



3 
 

 

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 

przedszkola Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 36 

szkoły podstawowe 
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 
25 

licea ogólnokształcące 
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 
10 

technika 
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

 

10 

szkoły policealne 
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 
5 

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 1 

specjalne ośrodki wychowawcze 
Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 
1 

SUMA 88 
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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. 

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 

szkolny 2018/2019. 

publiczne przedszkola, 

inne formy wychowania przedszkolnego, 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

70 

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 

szkoły organizujące naukę języka mniejszości 

narodowej, etnicznej i języka regionalnego 

oraz własnej historii i kultury 

5 

3. 

Ocena prawidłowości zapewnienia warunków 

i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

w szkołach ogólnodostępnych. 

publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne  

(z wyłączeniem szkół policealnych i dla dorosłych) 
90 

4. 

Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami 

i szkołami. 

publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 43 

5. 
Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej. 
szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne 46 

SUMA 254 
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3. W zakresie monitorowania:  

 

Lp. 
Kierunki realizacji zadań  

z zakresu nadzoru pedagogicznego  
Typ szkoły/rodzaj placówki 

Planowana liczba 

szkół i placówek 

objętych kontrolą 

1. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć 

na strzelnicach funkcjonujących w szkołach. 

 

publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne 

posiadające strzelnice szkolne 
21 

2. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

we wszystkich typach szkół. 

publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne 

i niepubliczne szkoły ogólnodostępne  

(z wyłączeniem szkół policealnych i dla dorosłych) 

3020 

SUMA 3041 

 

 

 

 


