
Zarządzenie nr J. ~}J;J)Q.l 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia Jt .. listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 357/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.) oraz 5 
ust. 1 i ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie 
organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 973 ze zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Kielcach stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Nr 357/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 września 2019 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. §9 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii" 

2. § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,Do zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii należy: 

1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów oraz przebiegu 
procesów kształcenia i wychowania w placówce, a także efektów działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub 
placówki; 

2) wspomaganie pracy szkół i placówek na terenie województwa mające na celu inspirowanie 
i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu 
ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków (m.in.: organizacja 
konferencji, szkoleń i uroczystości, 

z profilaktyką zdrowia, promocją 

upowszechnianie dobrych praktyk); 

konkursów, realizacja działań związanych 

sportu, turystyki, zdrowym odżywieniem, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących 
w szkołach prowadzonych przez ministrów innych niż minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania; 



4) opracowywame na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego Kuratora oraz 
opracowywanie sprawozdań z realizacji tego planu ; 

5) podawanie do publicznej wiadomości planu nadzoru pedagogicznego w ustalonych 
terminach; 

6) tworzenie i gromadzenie narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w kontrolach 
doraźnych i prowadzonych badaniach wybranych problemów edukacyjnych; 

7) przygotowywanie publikowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego ; 

8) opracowywanie strategii działań na rzecz rozwoju edukacji w oparciu o wnioski 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

9) prowadzenie dokumentacji nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującym systemem 
elektronicznego zarządzania dokumentacją; 

1 O) przygotowywanie dla Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody i Kuratora informacji, 
zestawień zbiorczych, sprawozdań i analiz z zakresu kontroli i wspomagania szkół 

/placówek oraz innych zadań; 
ll)udział w pracach komisji konkursowych powoływanych w celu wyłonienia kandydatów 

na dyrektorów szkół/placówek; 
12) opiniowanie powoływania, powierzania i odwoływania osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w szkołach/placówkach; 
13) koordynacja działań związanych z przestrzeganiem w szkołach i placówkach praw dziecka 

1 uczma; 
14) współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz 2:,.,.,i{!.!1.ymi instytucjami- i organizacjami 

działającymi na rzecz praw dziecka; ~ 

15) koordynacja spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci 1 młodzieży 

w szkołach/placówkach; 
16) przeprowadzanie kontroli placówek wypoczynku dzieci i młodzieży; 
17) udział w pracach komisji powoływanych kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego i mianowanego ; 

18) przewodniczenie komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego ; 

19) prowadzenie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych; 
20) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku przygotowania przedszkolnego 

oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
21) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec nauczycieli; 
22) dokonywanie ocen pracy dyrektorów szkół/placówek oraz prowadzenie trybu 

postępowania odwoławczego od ocen pracy nauczycieli lub dyrektorów szkół/placówek; 

23) wspomaganie dyrektorów szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego 
w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami; 

24) koordynowanie organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników ; 
25) współpraca z instytucjami oraz organami prowadzącymi w zakresie promowania 

szkolnictwa ustawicznego i branżowego m.in.: Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem 
Marszałkowskim; 



26) rozpatrywanie skarg i wniosków - prowadzenie rejestru; 
27) opiniowanie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli ; 
28) przygotowywanie, aktualizowanie i publikowanie planu sieci doradztwa metodycznego; 
29) koordynowanie działań z zakresu systemowych rozwiązań doradztwa zawodowego; 
30) upowszechnianie/przekazywa nie informacji na temat programów edukacyjnych 

dofinansowywanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty działające w obszarze 
edukacji (m.in.: Ambasada USA, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży); 

31) koordynowanie działań na rzecz upowszechniania edukacji włączającej oraz wspieranie 
dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

32) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Kuratorium Oświaty; 
33) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora." 

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów osobowych poprzez redukcję 

stanowiska kierowniczego w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dotychczasowe obowiązki 

likwidowanego stanowiska zostaną przypisane jednemu Zastępcy Dyrektora Wydziału 

Nadzoru Pedagogicznego Strategii. Ponadto zmiana zadań Wydziału Nadzoru 

Pedagogicznego i Strategii wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 

ze zm.) czyli zniesienia dwóch z czterech form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji 

i monitorowania. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Kielcach. Schemat organizacyjny 
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