Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego
(wszyscy)
Znak: KO.II.551.2.2017.EK.KW
Gorzów Wlkp., 31 sierpnia 2017 r.
Sprawa: plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
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 06 lipca 2017 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2017 r. (DKOWNP.4092.94.2017.DB) ustalam:

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
1.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Tematyka i liczba kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach
placówek:
Typ szkoły lub rodzaj
placówki
publiczne: przedszkola,
inne formy wychowania
przedszkolnego
i oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
publiczne
i niepubliczne:
przedszkola, szkoły
organizujące naukę
języka mniejszości
narodowej, etnicznej
i języka regionalnego
oraz własnej historii
i kultury
publiczne
i niepubliczne:
szkoły ogólnodostępne
(z wyłączeniem szkół
policealnych oraz szkół
dla dorosłych)

Liczba
kontroli
Zgodność z przepisami prawa
21, w tym:
przeprowadzania postępowania
- publiczne przedszkola: 10
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok - publiczne inne formy wychowania
szkolny 2018/2019.
przedszkolnego: 2
- oddziały przedszkolne w publicznych
szkołach podstawowych: 9
Ocena prawidłowości realizacji
5, w tym:
zadań szkół i przedszkoli w zakresie - publiczne przedszkola: 0
organizacji nauki języka mniejszości - niepubliczne przedszkola: 0
narodowej, etnicznej i języka
- publiczne szkoły: 5
regionalnego oraz własnej historii
- niepubliczne szkoły: 0
i kultury.

publiczne:
poradnie
psychologicznopedagogiczne

Ocena prawidłowości współpracy
publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych
z przedszkolami i szkołami.

Tematyka kontroli

Ocena prawidłowości zapewnienia
warunków i organizacji kształcenia
uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych.

32, w tym:
- publiczne szkoły podstawowe: 14
- niepubliczne szkoły podstawowe: 2
- publiczne gimnazja: 7
- niepubliczne gimnazja: 1
- publiczne licea ogólnokształcące: 2
- niepubliczne licea ogólnokształcące: 1
- publiczne technika: 2
- niepubliczne technika: 1
- publiczne szkoły branżowe I stopnia: 1
- niepubliczne szkoły branżowe I stopnia: 1
- publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne: 20

2.

Liczba oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół
i rodzajach placówek.

W roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzonych 50 ewaluacji zewnętrznych, w tym:
a) 30 ewaluacji problemowych - w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra
Edukacji Narodowej:
Lp.
1.

Typ szkoły lub rodzaj
placówki
przedszkola, inne formy
wychowania
przedszkolnego, oddziały
przedszkolne w szkołach
podstawowych

Zakres ewaluacji problemowej
(wymagania)
 Dzieci nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie
programowej.
 Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne.

Liczba ewaluacji
30, w tym:
24 –przedszkola,
2 –inne formy wychowania
przedszkolnego,
4 –oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych

b) 20 ewaluacji problemowych – w zakresie ustalonym przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty:
Lp.

Typ szkoły lub rodzaj
placówki

1.
przedszkola

2.
szkoły podstawowe

3.
szkoły ponadgimnazjalne

Zakres ewaluacji problemowej
(wymagania)
 Procesy wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się.
 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji
 Procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się.
 Szkoła lub placówka wspomaga
rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
 Procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się.
 Szkoła lub placówka wspomaga
rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji

Liczba ewaluacji
5

12

3, w tym:
3 –licea ogólnokształcące

3. W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:
Lp.
1.

2.

Typ szkoły lub rodzaj
placówki
szkoły posiadające
strzelnice szkolne

publiczne
i niepubliczne:
przedszkola, publiczne
i niepubliczne szkoły
ogólnodostępne

Tematyka kontroli
Zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom podczas zajęć na
strzelnicach funkcjonujących
w szkołach.
Organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
we wszystkich typach szkół.

Liczba
kontroli
5

925, w tym:
- publiczne przedszkola: 194
- niepubliczne przedszkola: 81
- publiczne szkoły podstawowe: 278
- niepubliczne szkoły podstawowe: 36
- publiczne gimnazja: 141
- niepubliczne gimnazja: 23
- publiczne licea ogólnokształcące: 49
- niepubliczne licea ogólnokształcące: 8
- publiczne technika: 53
- niepubliczne technika: 4
- publiczne szkoły branżowe I stopnia: 41
- niepubliczne szkoły branżowe I stopnia: 6
- publiczne szkoły policealne: 7
- niepubliczne szkoły policealne: 4
Lubuski Kurator Oświaty
(-) Ewa Rawa

