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Sprawa: Współpraca organów prowadzących szkoły w realizacji programu Lubuskiego  

Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania 

nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”. 

 

Informacje dotyczące przebiegu pandemii spowodowanej koronawirusem wskazują, 

że rok szkolny 2020/2021 jest i nadal będzie dla społeczności szkolnej niezwykle trudnym 

rokiem. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni muszą  

realizować swoje zadania w odmiennych i zarazem trudnych warunkach, z powodu  

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W wyjątkowo trudnej  

sytuacji znajdują się dyrektorzy szkół, którym przybyło wiele nowych obowiązków związa-

nych z organizacją i realizacją pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego, a od 18 stycznia 

2021 r. jednocześnie nauczania stacjonarnego dla klas I-III prowadzonego z uwzględnieniem 

reżimu sanitarnego.  

Zarządzanie szkołą to również sprawowanie przez dyrektora wewnętrznego nadzoru  

pedagogicznego nad realizacją procesu edukacyjno-wychowawczego, związane  

z odpowiedzialnością za jakość kształcenia mierzoną ocenami uzyskiwanymi przez uczniów  

w klasyfikacji półrocznej i rocznej, a przede wszystkim wynikami egzaminu zewnętrznego. 

Wiele szkół w naszym województwie osiąga bardzo dobre wyniki kształcenia. Jednakże 

ogólne wyniki województwa lubuskiego z poszczególnych przedmiotów zdawanych na  

egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z wynikami innych województw w kraju, nie są  

zadawalające. Z uwagi na powyższe, w ramach zadań zewnętrznego nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, od dwóch lat w województwie lubuskim 

realizowany jest Program LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie 

sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” (informacje na stronie: 

www.ko-gorzow.edu.p > Nadzór pedagogiczny > Program LKO dla szkół podstawowych). 

Celem programu jest mobilizowanie dyrektorów szkół podstawowych do aktywności  

w zakresie rozwijania kompetencji własnych i kadry pedagogicznej oraz wspomaganie ich  

w sprawowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w taki sposób, by wnioski z nadzoru 

oraz podejmowane na ich podstawie działania przyczyniały się do podnoszenia jakości pracy 

szkoły, w tym efektów kształcenia mierzonych wynikami egzaminu ósmoklasisty.  

Efektywność pracy szkół, w tym osiągnięcia uczniów na egzaminie zewnętrznym jest  

determinowana przez różne czynniki. Szczególnie ważne są te, na które bezpośredni wpływ 

mają organy prowadzące, np. w zakresie stanu technicznego budynków i infrastruktury  

szkolnej, jakości bazy edukacyjnej, w tym środków i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

właściwej realizacji programów nauczania, realizacji zajęć dodatkowych, zajęć z zakresu 

http://www.ko-gorzow.edu.p/


pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koniecznych w celu wyrównywania szans  

edukacyjnych uczniów. Nie bez znaczenia jest stan zatrudnienia oraz umiejętności  

metodyczne i kwalifikacje kadry pedagogicznej. Dlatego u progu nowego 2021 roku dziękuję  

za Państwa działania w zakresie finansowania jednostek oświatowych, wyposażenie placówek  

w dodatkowy sprzęt informatyczny, tak cenny w dobie pandemii oraz wszelką działalność 

prowadzoną w celu wzbogacenia bazy i infrastruktury szkół i placówek, a także wsparcie 

udzielane dyrektorom w realizacji ich zadań. 

Jednocześnie, w trosce o jakościowy rozwój szkół podstawowych oraz wzrost efektywności 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, z nowym rokiem kalendarzowym zwracam się do 

Państwa Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o nieustawanie w zapewnianiu  

szkołom, szczególnie tym, których uczniowie osiągają niskie wyniki na egzaminie  

zewnętrznym, środków budżetowych niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych na  

dobrym poziomie, adekwatnym do potrzeb uczniów oraz wymagań egzaminacyjnych. Nadal 

widoczne są potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji  

zawodowych nauczycieli, a w szczególności nauczycieli uczących przedmiotów  

egzaminacyjnych, doradców zawodowych i specjalistów. Działania edukacyjne  

i wychowawcze prowadzone przez szkołę podstawową są niezwykle ważne dla każdego 

ucznia, gdyż jakość procesu edukacyjnego oraz wyniki egzaminu zewnętrznego decydują  

o wyborze kierunku i możliwości kontynuowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.   

Wyrażam nadzieję, że w tym szczególnie trudnym okresie, w jakim znajdują się 

wszystkie szkoły w kraju, organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie lubuskim 

razem z Lubuskim Kuratorem Oświaty oraz placówkami doskonalenia zawodowego  

nauczycieli, zaangażują się w działania wspierające podległe im szkoły, tak by nie tylko  

mogły one sprostać swoim podstawowym zadaniom statutowym, lecz również wykazały się 

wzrostem jakości pracy przekładającym się na wzrost efektów kształcenia mierzonych  

wynikami egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021, a także w kolejnych latach. 
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