PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ZER.002.1.29.2020

Rzeszów, 8 kwietnia 2021 r.

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie pisma z MEN nr DKO-WNP.4092.61.2020.EL z 29 października 2020 r.
w związku z obowiązującym stanem epidemii i czasową zmianą organizacji pracy
szkół i placówek nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty jest ukierunkowany na wspomaganie szkół i placówek we wdrażaniu
optymalnych rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych
warunkach (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 z 31 sierpnia 2020 r.
dokonuje się następujących zmian:
II.

W Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/2021 wskazano dodatkowy kierunek:

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych
dotyczących
egzaminu
ósmoklasisty
i
egzaminu
maturalnego
przeprowadzanego w roku 2021.
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IV.

Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021
w zakresie kontroli planowych w szkołach i placówkach dokonano
następujących zmian:

Lp.

Tematyka kontroli planowych

1.

Zgodność z przepisami prawa
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach

publiczne szkoły branżowe I stopnia
publiczne szkoły branżowe II stopnia

8
0

5.

Zgodność z przepisami prawa
organizacji kształcenia zawodowego w
branży opieki zdrowotnej

niepubliczne szkoły policealne prowadzące
kształcenie w zawodach z branży opieki
zdrowotnej

48

6.

Zgodność z przepisami prawa
kształcenia na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych i kursach
umiejętności zawodowych

publiczne szkoły i placówki prowadzące
kształcenie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych i kursach umiejętności
zawodowych:
branżowa szkoła II stopnia
CKU
CKZ
niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych
i kursach umiejętności zawodowych:
branżowa szkła II stopnia

V.

Lp.

Podmiot

Liczba
kontroli

0
2
2

0

Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021
w zakresie monitorowania w szkołach i placówkach dokonano
następujących zmian:

Monitorowanie

1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów w procesie
kształcenia

4. Organizacja kształcenia w branżowej
szkole II stopnia
5. Kształcenia u uczniów kompetencji
kluczowych

Podmiot
szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe, w tym:
licea ogólnokształcące
technika
szkoły branżowe I stopnia
policealne
szkoły przysposabiające do pracy
szkoły branżowe II stopnia

Liczba
szkół
236
11
11
7
0
2
2

publiczne i niepubliczne szkoły
ogólnodostępne:
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szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe, w tym:
licea ogólnokształcące
technika
szkoły branżowe I stopnia

4
4
6
6

W przypadku potrzeby działań nieprzewidzianych w niniejszym planie nadzoru pedagogicznego
Podkarpacki Kurator Oświaty podejmie działania doraźne każdorazowo w przypadku zaistnienia
podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci/uczniów, zgodnie z zapisem § 3 ust. 3
rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2020.1551).

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty
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