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2018/2019

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 
Warszawa

Procedura wydawania opinii przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej 
zgodności arkusza organizacji publicznych:

 placówek oświatowo – wychowawczych
(pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury,  
międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy 
pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pozaszkolne 
placówki specjalistyczne, szkolne schroniska 
młodzieżowe),

 placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania
(bursy, domy wczasów dziecięcych)

 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznych 

na rok szkolny 2018/2019
z przepisami prawa oświatowego

 

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej organizacji szkół 
i przedszkoli organ prowadzący powinien złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu/ przesłać 
- w terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r. - wniosek wraz z właściwą 
dokumentacją do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 
lub właściwej miejscowo delegatury wg podanego w tabeli zestawienia:

L.p. Delegatury Adres siedziby Delegatury
1. Delegatura w Ciechanowie ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, 

tel. (23) 672-44-71
2. Delegatura w Ostrołęce ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, 

tel. (29) 760-42-91
3. Delegatura w Płocku ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, 

tel. (24) 262-64-50
4. Delegatura Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, 

tel.(48) 362-82-84
5. Delegatura w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, 

tel. (25) 632-61-00

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie nadzorujące 
placówki lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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I. Wymagana dokumentacja

Ze względu na usprawnienie obiegu dokumentów w Kuratorium Oświaty w Warszawie 
prosimy o przekazywanie arkuszy organizacji oddzielnie dla:
- placówek oświatowo - wychowawczych (pałace młodzieży, młodzieżowe domy 

kultury,  międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody 
jordanowskie, pozaszkolne placówki specjalistyczne, szkolne schroniska 
młodzieżowe);

- placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, domy wczasów dziecięcych);

- poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

1) Wniosek o wydanie opinii wraz z 2 egzemplarzami arkusza organizacji szkół/placówek 
w wersji papierowej lub wniosek z arkuszem podpisanym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w postaci elektronicznej. Wersja elektroniczna musi zapewniać dobrą 
czytelność dokumentu.

2) Dodatkowo:
a) wykaz kwalifikacji kadry pedagogicznej wg tabeli:

imię 
nazwisko 
nauczyciela

Nauczany przedmiot/ 
rodzaj prowadzonych 
zajęć w roku szkolnym 
2018/19

Kwalifikacje do pracy na 
danym stanowisku 
(wykształcenie, kierunek,
specjalność)

Przygotowanie 
pedagogiczne 
(TAK/NIE)

Pensum
(w tym na podstawie 
odpowiedniej 
uchwały organu 
prowadzącego, m. 
in.: kadra kierownicza, 
pedagog szkolny, 
psycholog, logopeda, 
doradca zawodowy..)

Wymiar 
godzin 
ogółem

1.

2.

II. Realizacja  
Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje opinię w szczególności w zakresie: realizacji szkolnych 
planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych oddziałów, zatrudnienia 
nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania zasad obowiązkowego 
podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, zgodności z innymi 
przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy placówek.

Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia 
otrzymania arkuszy organizacji szkoły/przedszkola na rok szkolny 2018/2019, opinia na rok 
szkolny 2018/2019 wydawana jest nie później niż do 20 maja 2018 r.
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Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty stwierdza: 
a) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
b) niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa z załączonymi uwagami 

wskazującymi na nieprawidłowości.

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, 
Mazowiecki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu 
dokonania tej czynności.

III. Podstawa prawna  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. 
zm.),

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 
z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872 z późn. zm.),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606), 
oraz 
inne akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów ww. ustaw.
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