
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

 

Warszawa,  25 marca 2020 r. 

DKO-WNP.4092.33.2020.EL(2) 

 

 
 

Państwo 

Kuratorzy Oświaty 

(wszyscy) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

działając na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) przekazuję do stosowania 

Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dotyczące nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej  

 

dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 

 

 

I. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania  jednostek 

systemu oświaty wywołanym stanem epidemii– pismem z 24 

marca 2020 r., o sygn.: DKO-WNP.4092.33.2020.EL – zawieszono do 

odwołania realizację planów nadzoru pedagogicznego kuratorów 

oświaty na rok szkolny 2019/2020. Oznacza to, że w tym czasie (do 

odwołania) nie będą prowadzone w szkołach  

i placówkach planowe działania kuratorów oświaty, tj. kontrole, 

ewaluacje i monitorowanie.  

II. W związku z zaistniałą potrzebą wprowadzenia w szkołach  

i placówkach kształcenia na odległość lub innego sposobu 



 

kształcenia1 i konieczna jest zmiana w sprawowaniu przez 

kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego poprzez 

ograniczenie funkcji kontrolnej organu i wzmocnienie 

wspomagania pracy szkół  

i placówek.   

Nadzór pedagogiczny  sprawowany przez kuratora oświaty 

powinien być ukierunkowany na wspomaganie szkół i placówek  

w poszukiwaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań 

umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych 

warunkach (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość). Stąd pracownicy kuratoriów realizujący działania  

z zakresu nadzoru pedagogicznego  powinni w pierwszej kolejności 

służyć szkołom i placówkom pomocą w poszukiwaniu – 

odpowiednich do sytuacji i możliwości – rozwiązań, jak też 

rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

III. Kontrole w szkołach i placówkach mogą/powinny być 

przeprowadzane – w trybie działań doraźnych – każdorazowo  

w przypadku zaistnienia podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia  

i bezpieczeństwa dzieci/uczniów. W pozostałych przypadkach,  

w tym dotyczących indywidualnych problemów (zgłaszanych 

przez uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli i in.) kurator 

oświaty może podjąć decyzję o przesunięciu w czasie działań 

wyjaśniających daną sprawę, informując o tym osobę 

zgłaszającą.  

 

IV. Do priorytetowych zadań kuratora oświaty w ramach nadzoru 

pedagogicznego – w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty – należy również 

monitorowanie przyjętych przez szkoły i placówki rozwiązań2 

dotyczących kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia.  

Monitorowanie to będzie obejmować przede wszystkim działania 

dyrektora jednostki – określone w przepisach rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu o światy w związku  

                                            
1
 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu o światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493) 
2
 o których mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o światy w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  



 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493) – dotyczące w szczególności: 

1) przekazania  uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji  

o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki  w 

okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, 

2) koordynowania  współpracy nauczycieli z uczniami lub 

rodzicami,  

3) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego 

zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 

realizowanych w formach pozaszkolnych, 

4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu  

monitorowania postępów uczniów oraz sposobu  weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach; 

5) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu 

semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

warunków i sposobu  ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także 

warunków i sposobu  zaliczania zajęć realizowanych w 

formach pozaszkolnych;  

6) ustalenia warunków, sposobu i terminu przeprowadzania 

egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych,  

w których przeprowadzane są te egzaminy, 

7) ustalenia sposobu  dokumentowania realizacji zadań 

jednostki systemu oświaty; 

8) wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł   

i materiałów niezbędnych  do realizacji zajęć, w tym 

materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub 

rodzice mogą korzystać; 

9) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 

przekazania im informacji o formie i terminach tych 

konsultacji; 

10) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji 

odpowiednio zestawu programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.  

 



 

Monitorowanie to będzie przeprowadzane systematycznie, we 

wskazanych przez MEN terminach, przy użyciu udostępnianych  

narzędzi – tabel i  arkuszy monitorowania. 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania  jednostek 

systemu oświaty wywołanym stanem epidemii nadzór 

pedagogiczny  sprawowany przez kuratora oświaty powinien być 

w miarę możliwości realizowany za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344) lub za pomocą innych środków łączności 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzvgy
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