
Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Zarządzenie nr ... 2)1?.l~~ .. 
Świętokrzyskiego KuraJ:ora Oświaty 

z dnia .... ~ . ..tJ~ ... ~1v . 
w sprawie dostosowania planu nadzoru pedagogicznego do obowiązującej podstawy 

na rok szkolny 2017/2018 

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949), § 20 ust. 1-2 oraz § 34 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. 
U. 
z 2017 r., poz. 1658) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 
2017/2018 stanowiący załącznik do zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 
536/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Podaje się do publicznej wiadomości dostosowany plan nadzoru pedagogicznego 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia . 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Kazimierz Mądzik 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

~ 



Uzasadnienie 

Zgodnie § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) plan nadzoru 

pedagogicznego opracowany na rok szkolny 2017/2018 na podstawie dotychczasowych 

przepisów należy dostosować do przepisów ww. rozporządzenia w terminie do dnia 15 

września 2017 r. 



• 

Kuratorium Oświaty w 
Kielcach 
25-516 Kielce 
al. IX Wieków Kielc 3 
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl 

ce.pl 

tel. 41 34 21 634 
fax 41 34 48 883 

http://kuratorium.kiel 

Załącznik do zarządzenia nr .. .. ... .. ... ... . ../2017 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia ...... ... .... .... 2017 

w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego 
na rok szkolny 2017/2018 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA 

OŚWIATY 

na rok szkolny 2017/2018 

Kielce, 1 września 2017 r. 
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I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. 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). 

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

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

II. ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO. 

Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
jest opracowany i realizowany zgodnie z podstawowymi 
kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru 
pedagogicznego ustalonymi przez ministra właściwego ds. oświaty 
i wychowania. Plan jest podawany do publicznej wiadomości poprzez 
pub l ikację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Działania podejmowane w zakresie nadzoru pedagogicznego 
dokumentowane są poprzez: 

1. Raporty z ewaluacji. 
2. Protokoły kontroli. 
3. Analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym 

wnioski 
z ewaluacji zewnętrznych i kontro li. 

4. Materiały przygotowane na konferencje narady oraz wypracowane 
podczas tych spotkań. 

5. Notatki służbowe. 
6. Własne opracowania i publ ikacje. 

III. 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 korzystan ie z med iów 

społecznych. 

4. Wprowadzenie 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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IV. KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO. 

1. W zakresie kontroli: 

Liczba 
Typ szkoły/placówki szkół/placówek Zakres kontroli 

• pu bl iczne przedszkola 11 Zgodność z 
przepisami prawa 

• inne formy wychowania S przeprowadza n ia 
przedszkol nego postępowania 

rekrutacyjnego do 
• oddziały przedszkolne w 20 przedszkoli na rok 

szkołach podstawowych szkolny 2018/2019 

• publiczne i niepubliczne Ocena prawidłowości 
przedszkola i szkoły 1+1 realizacji zadań szkół 
organizujące naukę języka i przedszkoli w 
mniejszości narodowej, zakresie organizacji 
etnicznej i języka nauki języka 
regionalnego oraz własnej mniejszości 
historii i kultury narodowej, etnicznej 

i języka regionalnego 
oraz własnej historii 
i kultury 

publiczne i niepubliczne szkoły Ocena prawidłowości 
ogól nodostępne: zapewnienia warunków 
• szkoły podstawowe 33 i organizacji kształcenia 
• gimnazja 4 uczniów 
• licea ogólnokształcące 4 niepełnosprawnych 
• technika 4 w szkołach 
• zasadnicze szkoły 3 ogólnodostępnych 
zawodowe 

• publiczne poradnie 17 Ocena prawidłowości 
psycholog iczno- współpracy 
pedagogiczne publicznych poradni 

psychologiczno-
pedagogicznych 
z przedszkolami 
i szkołami 

RAZEM 103 
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Termin realizacji 

I 

maj-czerwiec 2018 r. 

styczeń-marzec 2018 r. 

luty-czerwiec 2018 r. 

listopad 2017r.-
czerwiec 2018 r. 
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2. W zakresie ewaluacji: 
Planowana liczba ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 -60 

2.1 Ewaluacje problemowe - 60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w 
zakresie wymagań wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Liczba 
L.p. Typ szkoły/placówki szkół/placówe Zakres wymagań 

• 
• 
• 

k 

a • przedszkola 12 Dzieci nabywają wiadomości 
• inne formy wychowania 4 i umiejętności określone 

przedszkol nego w podstawie programowej 
• oddziały przedszkolne 20 

zorganizowane w szkołach Kształtowane są postawy 
podstawowych i respektowane normy 

społeczne 

RAZEM 36 

2.2. Ewaluacje problemowe - 40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 
w zakresie wybranym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - w liczbie 24 
szkoły i placówki realizowane będą w niżej wymienionych 
wymaganiach: 

Liczba 
Typ szkoły/placówki szkół/ placówek Zakres wymagań 

szkoły podstawowe 10 
licea ogólnokształcące 3 

Procesy edukacyjne są zorganizowane 

technika 3 w sposób sprzyjający uczeniu się. 

Szkoła lub placówka, organizując procesy 
edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 
wyników egzaminu ósmoklasisty8) egzaminu 
maturalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 
zewnętrznych i wewnętrznych 

• młodzieżowe ośrodki 8 Planuje się i organizuje pracę w sposób 
wychowawcze sprzyjający osiąganiu celów placówki 

Wychowankowie nabywają wiadomości 
i umiejętności określone w podstawie 
programowej 

Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne 

RAZEM 24 
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3. W zakresie monitorowania: 
Liczba szkół 

Tematyka monitorowania 

• Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na 12 

strzelnicach funkcjonujących w szkole, 

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich 1498 

typach szkół. 

Kontrole doraźne będą realizowane w przypadku, gdy zaistnieje 
potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru 
pedagogicznego. 

W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego ds. oświaty 

i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki 
oświatowej państwa w trakcie roku szkolnego, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty niezwłocznie dostosuje swój plan nadzoru do tych zmian i poda 
go do publicznej wiadomości. 

ŚWiętokr~v.x~ruz~H ~~RJr ~~'C{,iaty 
" 
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