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ANEKS 

do Planu Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1-2  

i § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) 

wprowadza się następujące zmiany w Planie Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2017/2018: 

I. EWALUACJE 

a) Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej –  60% wszystkich ewaluacji 

Ewaluacje w zakresie wymagań: Typ 

Planowana 

liczba 

ewaluacji 

„Dzieci nabywają wiadomości  

i umiejętności określone  

w podstawie programowej” 

 

„Kształtowane są postawy  

i respektowane normy społeczne” 

przedszkola 68 

oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
13 

 
81 



 

b) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – 40% wszystkich ewaluacji 

 

Ewaluacje w zakresie wymagań: Typ 

Planowana 

liczba 

ewaluacji 

„Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób sprzyjający 

uczeniu się” 

szkoły podstawowe 29 

licea ogólnokształcące 10 

technika 6 

„Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób sprzyjający 

rozwojowi osób, instytucji 

i organizacji korzystających z oferty 

placówki” 

 

„Zarządzanie placówką służy jej 

rozwojowi” 

poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 
8 

biblioteki pedagogiczne 1 

 
54 

 

 

 

 

 



II. KONTROLE PLANOWE 

Tematyka kontroli Typ 

Planowana 

liczba 

kontroli 

SUMA 

Zgodność z przepisami prawa 

przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 

szkolny 2018/2019 
(publiczne) 

inne formy wychowania 

przedszkolnego 
5 

85 przedszkola  49 

oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 
31 

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) 

przedszkola 2 

7 szkoły podstawowe 4 

licea ogólnokształcące 1 

Ocena prawidłowości zapewnienia 

warunków i organizacji kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych 
(publiczne i niepubliczne) 

szkoły podstawowe 70 

105 

licea ogólnokształcące 19 

technika 8 

szkoły branżowe I stopnia 8 

Ocena prawidłowości współpracy 

publicznych poradni psychologiczno – 

pedagogicznych z przedszkolami  

i szkołami 
(publiczne) 

poradnie psychologiczno-

pedagogiczne 
38 38 

 235 



 

 

III. MONITOROWANIE 

Tematyka Typ 

Planowana liczba 

przedszkoli, szkół 

objętych 

monitorowaniem 

SUMA 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

podczas zajęć na strzelnicach 

funkcjonujących w szkołach 

szkoły podstawowe 4 
18 

szkoły 

ponadpodstawowe 
14 

Organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej we wszystkich typach 

szkół 

przedszkola 1312 

3504 

szkoły podstawowe 1485 

licea 

ogólnokształcące 
371 

technika 156 

szkoły branżowe I 

stopnia 
180 

 
3522 

  

 

         Małopolski Kurator Oświaty 

                 Barbara Nowak 


