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Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej 
(pismo DKO-WNP.4092.71.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.) podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2017/2018: 
 
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 
 
I. Liczba i tematyka kontroli: 

Lp. Tematyka kontroli  Typ szkoły/rodzaj placówki 
Liczba 
kontroli 

1. 
Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 
szkolny 2018/2019 

publiczne przedszkole 67 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego 4 

oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej 
szkole podstawowej 

70 

2. 

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 przedszkole organizujące 
naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej 
i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury 

2 

publiczna i niepubliczna szkoła organizująca naukę 
języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka 
regionalnego oraz własnej historii i kultury 

5 

3. 
Ocena prawidłowości zapewnienia warunków 
i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach ogólnodostępnych 

publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa  55 

publiczne i niepubliczne gimnazjum  7 

publiczne i niepubliczne liceum ogólnokształcące  9 

publiczne i niepubliczne technikum  5 

publiczna i niepubliczna branżowa szkoła I stopnia  3 

4. 
Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami 
i szkołami 

publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna 77 
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II. Liczba i zakres ewaluacji: 
 

Lp. Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki 
Liczba 

ewaluacji 

 
1. 
 

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej:  

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej 
 
Kształtowane są postawy i respektowane normy 
społeczne 

publiczne i niepubliczne przedszkole 63 

publiczna i niepubliczna inna forma wychowania 
przedszkolnego 

9 

oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej       
i niepublicznej szkole podstawowej 

38 

2. 

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

Kształtowane są postawy i respektowane normy 
społeczne 
 
Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, 
uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu 
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych 
badań zewnętrznych i wewnętrznych 
 
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 

publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa 42 

publiczne i niepubliczne liceum ogólnokształcące 21 

publiczne i niepubliczne technikum 11 
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III. Liczba szkół i zakres monitorowania: 
 

Lp. Zakres monitorowania Typ szkoły/rodzaj placówki 
Liczba 
szkół  

1. 
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć 
na strzelnicach funkcjonujących w szkołach 

publiczna szkoła podstawowa  4 

publiczne liceum ogólnokształcące  8 

publiczne i niepubliczne technikum   3 

publiczna branżowa szkoła I stopnia  5 

2. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
we wszystkich typach szkół 

publiczne i niepubliczne przedszkole  1936 

publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa  1669 

publiczne i niepubliczne gimnazjum  140 

publiczne i niepubliczne liceum ogólnokształcące  532 

publiczne i niepubliczne technikum  209 

publiczna i niepubliczna branżowa szkoła I stopnia  134 

publiczna i niepubliczna szkoła policealna  259 

 

 

 

 
 


