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Plan  spotkania 
 

1. Wprowadzenie.  
Polityka oświatowa państwa, priorytety i projekt planu nadzoru. 

2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

4.  Programy rządowe, dotacje, inne działania. 
 

5. Wystąpienia przedstawicieli instytucji. 
 

6. Wykład. 
 



    

 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI 

OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości  

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność  

i innowacyjność uczniów. 
3.  Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy  

z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych  

w sieci. 



PRIORYTET 1. 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania 
związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, podjęte w ramach projektu 
edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej  
„Godność. Wolność. Niepodległość” na lata 2018-2020.  

• Z województwa wielkopolskiego MEN wyłoniło 23 
szkoły, spośród 647 zgłoszonych, które otrzymają 
wsparcie finansowe w łącznej kwocie 178 103,62 zł,  
na organizację obchodów związanych z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 



PRIORYTET 2.  
Egzaminy szkolne  

• Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie 
przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.  
Uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech 
przedmiotów: języka polskiego, języka obcego 
nowożytnego i matematyki. W woj. wielkopolskim  
do egzaminu przestąpi około 36 434 ósmoklasistów. 

• CKE planuje przeprowadzenie w grudniu 2018 r. próbnego 
egzaminu ósmoklasisty. 

• Egzamin gimnazjalny odbędzie się od 10 do 12 kwietnia 
2019 r. składa się z trzech części (humanistycznej, 
matematyczno-przyrodniczej i j.obcego). 

• Egzamin maturalny w 2019 odbędzie się na 
dotychczasowych zasadach i rozpocznie się od 6 maja 
2019 r. 

 



PRIORYTET 2. 

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców 
metodycznych i konsultantów prowadzone przez 
ORE w placówkach doskonalenia nauczycieli, 
dotyczących realizacji od 1 września 2019 r.  
w szkołach ponadpodstawowych nowej podstawy 
programowej (w zakresie poszczególnych 
przedmiotów); dostępność materiałów 
informacyjnych. 

• Konferencje i szkolenia organizowane z grantów 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 



PRIORYTET 3. 
Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego określa na czym 
polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na 
poszczególnych etapach edukacji wyszczególniając: 
• preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;  

• orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; 

• działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym m.in.:  

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

- zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej, 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych  
w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- zajęcia z nauczycielem wychowawcą, 

- wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów  
i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych  
u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe  
 lub w placówkach.  

 

 



PRIORYTET 3. 
Program realizacji WSDZ: 

• opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel  
lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa 
zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora 
szkoły; 

• do 30 września każdego roku, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, zatwierdza dyrektor szkoły; 

• w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza 
program do dnia 31 października br. 

 



PRIORYTET 4. 

• OSE 

• Aktywna tablica 

• Działania profilaktyczne (prowadzone przez inne 
podmioty) 



 
  

 

PROJEKT PLANU NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO  

NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 



W zakresie kontroli planowych: 

 Lp. Kierunki realizacji zadań  

z zakresu nadzoru pedagogicznego  
Typ szkoły/rodzaj placówki 

Planowana liczba 

szkół i placówek 

objętych kontrolą 

1. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom  

i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
publiczne przedszkola, 

publiczne szkoły podstawowe 

10 % 
 

2. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 

oddziałów międzynarodowych  

i dwujęzycznych. 

publiczne szkoły podstawowe 

z oddziałami 

międzynarodowymi 

100 % 

publiczne szkoły podstawowe 

z oddziałami dwujęzycznymi 
30 % 

3. Ocena prawidłowości tworzenia, 

organizowania oraz funkcjonowania oddziałów 

sportowych. 

publiczne szkoły podstawowe 

z oddziałami sportowymi 
30 % 



Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej  

(60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

Wymagania Typ szkoły/rodzaj placówki 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej. 

2. Uczniowie są aktywni. 

3. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

szkoły podstawowe 

branżowe szkoły I stopnia 

placówki kształcenia ustawicznego 

placówki kształcenia praktycznego 

1. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie  

z różnych form wypoczynku i organizacji czasu 

wolnego. 

2. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym  

na rzecz wzajemnego rozwoju. 

placówki oświatowo- 

wychowawcze 

1. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji  

i organizacji korzystających z oferty placówki. 

2. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym  

na rzecz wzajemnego rozwoju. 

  

poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 

W zakresie ewaluacji: 



Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej  

(60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 

Wymagania Typ szkoły/rodzaj placówki 

1. Placówka wspomaga rozwój wychowanków,  

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

2. Placówka współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

specjalne ośrodki wychowawcze 
  

placówki zapewniające opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania 
  

1. Wychowankowie nabywają wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

2. Wychowankowie są aktywni. 

3. Placówka współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

szkoły specjalne przysposabiające do pracy 
  

młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
  

młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
  

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
  

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
  

W zakresie ewaluacji: 



Ewaluacje problemowe wskazane przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty (40% wszystkich ewaluacji w roku 

szkolnym) 

  Wymagania Typ szkoły/rodzaj placówki 

Kształtowane są postawy 
i respektowane normy  społeczne. 

 

publiczna szkoła 

podstawowa 

publiczne liceum  

ogólnokształcące 

publiczne technikum 

W zakresie ewaluacji: 



W zakresie monitorowania:  

Lp. 

Kierunki realizacji zadań  

z zakresu nadzoru pedagogicznego  
Typ szkoły/rodzaj placówki 

Planowana 

liczba szkół 

 i placówek 

objętych 

kontrolą 

 

1. 

 

Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań 

określonych przepisami prawa. 

  

młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze 

100 % 

młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii 

specjalne ośrodki  

szkolno-wychowawcze 

specjalne ośrodki 

wychowawcze 

2. 

Prowadzenie działalności innowacyjnej  

i wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania. 

publiczne szkoły 

podstawowe 
100 % 

3. 
Organizacja kształcenia uczniów według 

indywidualnego programu i toku nauki. 

publiczne szkoły 
podstawowe 
(w których uczniowie realizują 
indywidualny program lub tok nauki) 

100 % 

4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. wszystkie typy szkół 

szkoły 
wybrane 

przez 
kuratora 



 

• 100 rocznica odzyskania niepodległości – 

wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów. 

 

• Wdrażanie nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (szkoły ponadpodstawowe). 

 

Planowane konferencje 



 
  

 

WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO  

NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 


