Wyniki sprawowanego
nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2020/2021

Nadzór pedagogiczny
• Zadania i kompetencje kuratora oświaty w zakresie
nadzoru pedagogicznego zostały określone w ustawie
(Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. m.in.
w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy (tj. Dz.U.2021.1082));
• Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru
pedagogicznego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
(Dz.U.2020.1551);

• Plan nadzoru pedagogicznego (na podstawie § 20
rozporządzenia)

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/2021

• Modyfikacja sposobu sprawowania nadzoru
pedagogicznego spowodowana sytuacją
epidemiczną;
• Opracowanie i przekazanie dyrektorom
materiału pomocniczego do opracowania
regulaminu i zasad funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w razie zawieszenia zajęć;
• Organizowanie licznych konferencji i spotkań
online w celu wsparcia dyrektorów szkół oraz
nauczycieli w realizacji ich zadań podczas
pandemii;

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/2021

• Systematyczne przekazywanie informacji
o istotnych zagadnieniach i zmianach
w przepisach prawa;
• Bieżące informowanie o wytycznych GIS,
MZ i MEiN – udział pracowników Sanepidu;
• Uruchomienie telefonów do „szybkiego
kontaktu” z powiatowymi oddziałami
Sanepidu oraz organizacja spotkań;
• Diagnozowanie sposobu organizacji
nauczania na odległość;

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/2021

• Monitorowanie nauczania na odległość
i nauczania hybrydowego;
• Udział w akcji Szczepimy się;
• Liczne konsultacje indywidualne dla
dyrektorów szkół;
• I inne

Nadzór pedagogiczny
• Do PKO wpływają sprawy wskazujące na
nieprawidłowości w działaniach szkół i placówek;
• W sprawach dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej szkoły albo innej
działalności statutowej – w szczególności w zakresie
zagadnień wskazanych w art. 55 ust 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – kurator oświaty podejmuje
działania w trybie nadzoru pedagogicznego, w celu
oceny prawidłowości funkcjonowania
szkoły/placówki.

Nadzór pedagogiczny
Przepisy prawa wskazują środki za pomocą których organ
nadzoru pedagogicznego może oddziaływać na podmioty
nadzorowane.
Kurator oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego może:
• wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające
z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich
realizacji;
• polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w
wyznaczonym terminie - jeżeli szkoła lub placówka prowadzi
swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo
oświatowe lub ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń
wydanych na ich podstawie;
• polecić dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
i wychowania - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych
efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce.

Nadzór pedagogiczny
• Czynności nadzoru pedagogicznego podejmowane są
bez zbędnej zwłoki.
• Wnoszący sprawę otrzymuje odpowiedź odnoszącą
się do wszystkich podnoszonych przez niego kwestii.
• Jeżeli w piśmie kierowanym do kuratora oprócz
kwestii podlegających nadzorowi pedagogicznemu są
wskazywane inne nieprawidłowości w działaniach
szkoły/placówki, informuje się wnoszącego sprawę,
jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia sprawy lub
przekazuje temu organowi sprawę do rozpatrzenia w
zakresie jego właściwości, informując o tym
wnoszącego sprawę.

Kontrola

Liczba
kontroli/
zaleceń

Zgodność organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie
indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

71

Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie
dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie
indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

2

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego

56
193

Prawidłowość sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły

(K45, P44,
R49, T55)

Bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz kwalifikacji
nauczycieli w niepublicznych przedszkolach

27

inne

152

Wypoczynek dzieci i młodzieży (do 15 sierpnia 2021r.)

15+101

razem

617/621
zaleceń

Wnioski z kontroli
• Wspomagania wymaga organizacja kształcenia
specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(również dla uczniów ze spektrum autyzmu);
• Należy egzekwować przestrzeganie przepisów
w zakresie BHP w celu zapewnienia bezpiecznego
pobytu dzieci/ uczniów w szkole i przedszkolu
z uwzględnieniem warunków sanitarnych;
• Należy zapewniać zajęcia w świetlicy szkolnej
uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe
dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne,
z uwzględnieniem zainteresowań i odrabiania lekcji;
• Odpowiadając na zalecenia należy opisać sposób ich
realizacji. Uchylanie się od realizacji zaleceń skutkuje
wydaniem polecenia (art. 56 PO).

Inne sprawy
• Prawa i obowiązki SU – art. 85 PO (strój ucznia);
• Niespójność przedmiotowych systemów
oceniania z zasadami wewnątrzszkolnego
oceniania określonymi w statucie;
• Skarga R - ocena pracy N, doradca metodyczny;
• Negatywna opinia arkusza i pozytywna opinia do
aneksu, aneks to tylko zmiany, kontrole
organizacji;
• Rozwiązywanie konfliktów w szkole N/N, R/N, N/D
– mediacje?;
• Tygodniowy rozkład zajęć często nie uwzględnia
zasad higieny umysłowej ucznia (lekcje od 7.15);

Inne sprawy

• Przestrzeganie przepisów RODO – dane
wrażliwe bez zgody osób, które ich
dotyczą oraz dokumentacja, która nie wynika
wprost z przepisów prawa ani z procedur
Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
• Dyrektorzy nie posługują się pełną nazwą
szkoły/placówki wynikającą z aktu
założycielskiego oraz z SIO. Bezwzględnie
należy po nazwie szkoły użyć nazwę
miejscowości. Proszę zwrócić uwagę również
na zapisy na pieczątkach.

Plan pracy na rok szkolny
2021/2022

Lp.

Tematyka kontroli planowych

1.

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów
międzynarodowych (zgodność z art. 22 ust. 6 PO, na podst. art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. a);

2.

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia
zawodowego w branży opieki zdrowotnej

3.

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

4.

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Lp.

Tematyka kontroli planowych cd

5.

Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych
kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych

6.

Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi
podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw

7.

Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania
i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz
arkuszy organizacji pracy szkoły

Wspomaganie
•

•

•

Wspomaganie dyrektorów w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich uczniów,
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz organizacji nauczania
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Wsparcie dyrektorów podczas działania w sytuacji
kryzysowej (m.in. samobójstwo) – „POSTWENCJA
w szkole. Jak wspierać w obliczu śmierci samobójczej.
Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, rodziców”
(na ile działania szkoły są profilaktyczne w stosunku do
uczniów?);
Zamieszczanie aktualnych aktów prawnych na stronie KO.

Wspomaganie - szkolenia

„Identyfikowanie przemocy w rodzinie
i środki przeciwdziałania” oraz
„Obowiązki dyrektora szkoły
i nauczyciela” - proponowane terminy
szkoleń dla dyrektorów –
8 października br. godz. 9.00 oraz
26 listopada br. godz. 12.00

Plan nadzoru

Plan nadzoru pedagogicznego zawierający
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
będzie zamieszczony na stronie
www.ko.rzeszow.pl po 30.08.2021r.

Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.1525) dotyczy głównie:
• Postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
• Egzaminu ósmoklasisty
• Egzaminu maturalnego

Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I
stopnia (Dz.U.2021.1537) dotyczy głównie zmian
w załącznikach.

Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2021 r.
Projektowane zmiany w przepisach rozporządzeń Ministra
Edukacji Narodowej zmieniających rozporządzenia
w sprawie indywidulnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616 ze zm.) oraz
w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz.U.2014.1157 ze zm.) dotyczą głównie organizacji zajęć
w trwającym nadal stanie epidemii, co może zagrażać
zdrowiu dzieci i młodzieży - konieczne jest przedłużenie
możliwości zorganizowania zajęć bez konieczności
bezpośredniego kontaktu dziecka/ucznia z nauczycielem.

Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2021 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym (Dz.U.2021.1502) dotyczy głównie:
• Opracowania i realizacji IPET oraz zapewnienia pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
• Zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich w palcówkach
• Określenie zasad przenoszenia nieletnich do innych
ośrodków wychowawczych
• Inne

Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2021 r.
Projektowane zmiany w przepisach rozporządzeń Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci
w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 oraz z 2017.1628) oraz
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii… (Dz.U.2017.1606) dotyczą głównie
SOW, usprawniają ich funkcjonowanie oraz uwzględniają
postulaty zgłaszane przez inne podmioty. Zmiany dotyczą:
•
•
•
•
•

rezygnacji z ograniczenia możliwości przyjmowania wyłącznie dzieci i młodzieży,
które z powodu niepełnosprawności/niedostosowania nie mogą uczęszczać do
szkoły w miejscu zamieszkania;
wydłużenia możliwości pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym;
określenia maksymalnej liczby wychowanków (do 12);
zmian w zakresie sprawowania opieki w porze nocnej;
przepisów przejściowych (zmiany w arkuszach organizacji).

Sprawy różne
Procedura zawieszania zajęć z powodu Covid-19 –
dyrektor na podstawie § 18 rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny…(Dz.U.2020.1604) może
zawiesić zajęcia dla grupy lub całej szkoły i przejść na
pracę na odległość, po uzyskaniu pozytywnej opinii
właściwego powiatowego inspektora sanitarnego
i zgody organu prowadzącego (zgoda ustna lub
telefoniczna musi zostać utrwalona). O zawieszeniu
zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

Sprawy różne
Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
przygotowane przez MEiN we współpracy z GIS i MZ
oparte zostały o rozwiązania z poprzedniego roku.
Główne zasady to szczepienia profilaktyczne,
dezynfekcja, zachowanie dystansu, zasady higieny,
korzystanie z maseczek w częściach wspólnych oraz
wietrzenie pomieszczeń.
Nadal obowiązują Wytyczne z 19 listopada 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego (V aktualizacja).

Sprawy różne

Składanie wniosków o zatrudnienie nauczyciela bez
kwalifikacji – co roku dyrektor składa wniosek o tę samą
osobę, a kurator tylko w uzasadnionych przypadkach
wyraża zgodę. Po weryfikacji będzie odmowa z uwagi na
to, iż Dyrektor powinien w pierwszej kolejności
poszukiwać nauczyciela z kwalifikacjami lub zobowiązać
nauczyciela, który uprzednio realizował zajęcia
(bez posiadanych kwalifikacji) do ich uzupełnienia.

Sprawy różne
Przypominam, iż od 1 września 2019 r. zgodnie z zapisami
§ 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz.U.2019.391) w przypadku umowy o praktyczną
naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły
niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny informację o podmiocie, z którym została
zawarta umowa, miejscu i terminie odbywania praktycznej
nauki zawodu, liczbie uczniów odbywających praktyczną
naukę zawodu na podstawie tej umowy.

Sprawy różne
• Umowa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych
wypadków na rzecz dzieci i młodzieży jest dobrowolną
umową ubezpieczenia. Wyjątek stanowi ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
gdy szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub
wypoczynek zagraniczny.
• Ubezpieczenie uczniów kierowanych na praktyczną naukę
zawodu organizowaną poza szkołą jest obowiązkiem
szkoły.
• Szkoła, w której utworzono oddział przygotowania
wojskowego zapewnia uczniom ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć
praktycznych oraz dojazdu i powrotu z zajęć.

Monitorowanie
Weryfikacja przeprowadzenia diagnozy czynników
chroniących i czynników ryzyka dla swojej społeczności
szkolnej w zakresie uzupełnienia programu wychowawczo–
profilaktycznego szkoły o działania związane m.in. ze
wzmacnianiem zdrowia, w tym psychicznego oraz
profilaktyką chorób zakaźnych.
W diagnozie należy zwrócić uwagę na występujące
w środowisku szkolnym potrzeby rozwojowe uczniów,
w tym czynniki chroniące i czynniki ryzyka, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków
zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych –
art. 26 PO.
Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą
pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny
(art. 86 ust. 2 pkt 1 PO).

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
/Janusz Korczak/

Opracowano na podstawie materiałów MEN

Dziękuję Państwu za uwagę

bpasieka@ko.rzeszow.pl

