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Na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  2015 

r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), w związku z  pismem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lipca 2016 r. (DKO-WNP.4092.58.2016.DB) oraz z 

dnia 24 sierpnia 2016 r. (DKO-WNP.4092.95.2016.DB) ustalam: 

 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 
 

1. Liczba ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, 

planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 zostanie przeprowadzonych 46 ewaluacji zewnętrznych, w tym: 

a) 6 ewaluacji całościowych (w szkołach i placówkach); 

b) 24 ewaluacje problemowe - w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej: 

 

Lp. 
Typ szkoły lub 

rodzaj placówki 

Zakres ewaluacji problemowej 

(wymagania) 

Liczba ewaluacji 

1. szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, 

placówki 

kształcenia 

ustawicznego oraz 

ośrodki 

dokształcania 

i doskonalenia 

zawodowego 

- Kształtowane są postawy 
i respektowane normy społeczne; 

- Szkoła lub placówka wspomaga 

rozwój uczniów, 

z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

24, w tym: 
- szkoły podstawowe: 13 

- gimnazja: 2 

- licea ogólnokształcące: 3 
- technika: 2 

- zasadnicze szkoły zawodowe: 2 

- centrum kształcenia ustawicznego: 1 

- ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego: 1 

 

c) 16 ewaluacji problemowych – w zakresie ustalonym przez Lubuskiego Kuratora 

Oświaty: 

 

Lp. 
Typ szkoły lub 

rodzaj placówki 

Zakres ewaluacji problemowej 

(wymagania) 
Liczba ewaluacji 

1. publiczne 
i niepubliczne: 

szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne  

- Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się; 

- Szkoła lub placówka, 

organizując procesy 

edukacyjne, uwzględnia 

wnioski z analizy wyników 

sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

16, w tym: 
- szkoły podstawowe: 5 

- gimnazja: 4 

- licea ogólnokształcące: 2 

- technika: 3 

- zasadnicze szkoły zawodowe: 2 

 



  maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

 

2. Tematyka i liczba kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach 

placówek: 

Lp. 
Typ szkoły lub 

rodzaj placówki 
Tematyka kontroli 

Liczba 

kontroli 

1. publiczne: szkoły 

podstawowe, 

gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne 

(z wyłączeniem 

szkół policealnych 

oraz szkół dla 

dorosłych) 

Prawidłowość organizacji 
i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej. 

156, w tym: 
- publiczne szkoły podstawowe: 77 

- publiczne gimnazja: 41 

- publiczne licea ogólnokształcące: 12 

- publiczne technika: 13 

- publiczne zasadnicze szkoły zawodowe: 13 

2. publiczne szkoły 

ponadgimnazjalne, 

tj. technika 

i zasadnicze szkoły 

zawodowe 

Realizacja kształcenia dualnego 

w ramach praktycznej nauki 

zawodu. 

19, w tym: 
- publiczne technika: 3 
- publiczne zasadnicze szkoły zawodowe: 16 

3. publiczne: 

przedszkola, inne 

formy wychowania 

przedszkolnego 

i oddziały 

przedszkolne 

w szkołach 

podstawowych 

Zgodność z przepisami prawa 

przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli 

na rok szkolny 2017/2018. 

37, w tym: 
- publiczne przedszkola: 19 

- publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego: 2 

- oddziały przedszkolne w publicznych 

szkołach podstawowych: 16 

 

3. W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało: 

- „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania 

kompetencji   czytelniczych   wśród   dzieci   i  młodzieży   w szkole   podstawowej 

i gimnazjum”. 

- „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących 

kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”. 

- „Organizację   pracy   świetlicy   w    szkołach   podstawowych   i    gimnazjach,   w 

tym specjalnych”. 

 

 

 
 

Lubuski Kurator Oświaty 

(-) Ewa Rawa 


