PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ZER.002.48.2017

Rzeszów, 31 sierpnia 2017 r.

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
I.

Podstawa zaplanowania zadań na rok szkolny 2017/2018

1. Art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949)
w związku z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U.2017.60 i 949) .
2. § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270).
3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018,
ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem z 6 lipca 2017 r.
4. Założenia do opracowania planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018,
przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO-WNP.4092.94.2017.DB
z 23 sierpnia 2017 r.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Podstawowe kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie
ewaluacji:

1. Ewaluacje całościowe, w tym:
przedszkole – 1
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2. Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez MEN (60% wszystkich ewaluacji
w roku szkolnym 2017/2018):
w przedszkolach – liczba 40,
inne formy wychowania przedszkolnego – liczba 4,
oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych – liczba 28,
w zakresie wymagań:
 „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.
3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
(40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018) na podstawie wniosków z nadzoru
pedagogicznego, w roku szkolnym 2016/2017:
w szkołach podstawowych – liczba 43, w zakresie wymagań:
 „Uczniowie są aktywni”;
w placówkach doskonalenia nauczycieli – liczba 1, w zakresie wymagań:
„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,
instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
„Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki”;
„Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych”;
w szkołach ponadpodstawowych (policealnych) – liczba 4, w zakresie wymagań:
„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej”.
IV.

Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie
kontroli planowych w szkołach i placówkach:

Lp.

Tematyka kontroli

Podmiot

1.

„Ocena prawidłowości realizacji zadań
szkół i przedszkoli w zakresie
organizacji nauki języka mniejszości
narodowej, etnicznej i języka
regionalnego oraz własnej historii
i kultury”.

publiczne i niepubliczne szkoły organizujące
naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej
i języka regionalnego oraz własnej historii
i kultury:
przedszkola
szkoły podstawowe
liceum ogólnokształcące
publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne:
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne, w tym:
licea ogólnokształcące
technika
szkoły branżowe

2.

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

Liczba
kontroli

2
4
1
40
4
16
12
8
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3.

4.

V.

„Ocena prawidłowości współpracy
publicznych poradni psychologicznopedagogicznych z przedszkolami
i szkołami”.
„Zgodność z przepisami prawa
przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok
szkolny 2018/2019”.

publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne

28

publiczne przedszkola,
inne formy wychowania przedszkolnego
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

20
4
16

W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:

1. „Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących
w szkołach”,
2. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół”.

VI.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach kontroli doraźnych Podkarpacki Kurator
Oświaty przeprowadzi kontrole bezpieczeństwa podczas zajęć na strzelnicach
funkcjonujących w szkołach – liczba 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch
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