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Program narady inaugurującej rok szkolny 2018/2019

• Powitanie

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 

• Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym

2017/2018.

• Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny

2018/2019.

• Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

• Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

• Wspomaganie szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli – oferty doskonalenia.

• Sprawy różne.

• Zakończenie narady.
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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność

uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy

z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
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Realizacja

PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

- rok szkolny 2017/2018

EWALUACJE
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DSI

Lp. Typ szkoły / placówki
Liczba ewaluacji

całościowe problemowe łącznie

1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 21 21

2. Przedszkola specjalne

3. Szkoły podstawowe 2 2

4. Gimnazja

5. Licea ogólnokształcące 3 3

6. Technika 2 2

7. Zasadnicze szkoły zawodowe

8. Szkoły specjalne

9. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e - 3h ustawy o systemie oświaty

10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

11. Biblioteki pedagogiczne

12. Placówki doskonalenia nauczycieli

13. Placówki oświatowo-wychowawcze

14.
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego

15. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty

16.
Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o 

systemie oświaty, Specjalne ośrodki wychowawcze

0 28 28

Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2017 r. – 31.08.2018 r.



Liczba i zakres ewaluacji :

Zakres ewaluacji Liczba Badane  wymagania

W zakresie 

wskazanym przez 

Ministra Edukacji 

Narodowej

22

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

W zakresie 

wskazanym przez 

Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty

6

„Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne”, „Szkoła lub placówka organizując procesy 

edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i 

wewnętrznych”, „Zarządzanie szkołą lub placówką 

służy jej rozwojowi”



Uogólnione wyniki  ewaluacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego:  

1. Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu jest powszechne, a relacje między

wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku,

wsparciu i zaufaniu.

2. Kompetencje oraz zaangażowanie nauczyciel w realizację zadań są wysokie,

co przekłada się na poziom opanowania przez dzieci umiejętności i wiadomości

opisanych w podstawie programowej.

3. Na podkreślenie zasługuje wysoki stopień zadowolenia rodziców z poziomu rozwoju

i osiągnięć dzieci.

4. Mocną stroną pracy przedszkoli jest podejmowanie różnorodnych inicjatyw

społecznych, w tym udział w zewnętrznych programach i projektach.

5. Adekwatne do potrzeb wyposażenie placówek w sprzęt, zabawki oraz pomoce

dydaktyczne pozwala na rozwój aktywności i samodzielności dzieci.
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Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych: 

1. Rozpoznawanie oraz ocena sytuacji szkolnej i domowej uczniów oraz współpraca

szkoły z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi wpływa na skuteczność

podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, czego potwierdzeniem jest

wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole oraz zachowania uczniów zgodne

z obowiązującymi normami i zasadami.

2. Działania dyrektora w zakresie pozyskiwania wsparcia zewnętrznego przynoszą

wymierne efekty w postaci polepszających się warunków uczenia się, wychowania

i opieki.

3. W szkołach dokonuje się analizy i modyfikacji działań wychowawczych

i profilaktycznych, jednak odbywa się to bez udziału uczniów i rodziców.

4. Wnioski formułowane na podstawie analiz wyników sprawdzianu zewnętrznego

i ewaluacji na przekładają się na wzrost efektów kształcenia, co może wskazywać na

brak trafności ocen lub skuteczności podejmowanych na tej podstawie działań

edukacyjnych.
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Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących: 

1. Podejmowane przez szkoły adekwatne do potrzeb działania wychowawcze

i profilaktyczne, w tym również we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

jednak w dalszym ciągu część uczniów wskazuje na przejawy agresji werbalnej.

2. Wdrażanie działań wynikających z wniosków z analizy wyników egzaminów

maturalnych i ewaluacji wewnętrznej oraz badań zewnętrznych wpływają na wzrost

osiągnięć uczniów, w tym wyników matur.

3. Słabą stroną są relacje uczniów z nauczycielami, wynika to z opinii znacznej części

uczniów.

4. W liceach dokonuje się analizy i modyfikacji działań wychowawczych, jednak w ocenie

uczniów ich wpływ na ustalanie zasad zachowania w szkole jest zbyt mały.

5. Zarządzanie szkoła opiera się na wnioskach z nadzoru, co służy jej rozwojowi

i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.
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Wnioski z ewaluacji techników:  

1. Procedury dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

obejmują różne aspekty funkcjonowania szkoły, są znane społeczności szkolnej

i przestrzegane. Poddawane są także analizom i modyfikacjom.

2. W szkole dokonuje się analiz egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej

i na tej podstawie formułowane są wnioski oraz rekomendacje służące planowaniu

przez nauczycieli działań dydaktycznych i wychowawczych, jednak wnioski

nie wskazują na aspekt przyczynowo-skutkowy analizowanych zjawisk.

3. Działania zarządcze podejmowane przez dyrektora są adekwatne do występujących

w szkole potrzeb w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych, szczególnie

w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprawy warunków lokalowych

oraz unowocześniania wyposażenia szkoły.
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Rekomendacje do planu pracy w roku szkolnym 2018/2019

1. Istnieje potrzeba organizowania szkoleń Rad Pedagogicznych z zakresu

formułowania wniosków, ponieważ prezentowane podczas ewaluacji wnioski były

bardzo często niezgodne z prawidłami logiki.

2. W dalszym ciągu prowadzić wnikliwą diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów i pod

tym kątem doskonalić warsztat pracy nauczyciela w stosowaniu nowych,

aktywizujących form i metod pracy.

3. Należy wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w zakresie poprawy relacji

między uczniami i nauczycielami oraz rozszerzyć udział uczniów w ustalaniu

obowiązujących w szkole zasad i regulaminów.
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Kontrole przewidziane 
w planie nadzoru pedagogicznego 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

przeprowadzone 
w roku szkolnym 2017/2018
w Delegaturze w Siedlcach
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Liczba kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego  

przeprowadzonych w Delegaturze w Siedlcach - 37

Tematyka kontroli Typ szkoły/placówki Liczba 

kontroli

Liczba 

wydanych 

zaleceń

1. Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i 

szkołami

publiczne poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne
6 0

2.

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 

szkolny 2018/2019

przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

24 0

3.

Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i 

organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 

szkołach ogólnodostępnych

Szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne
7 37
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Zalecenia związane były głównie z nieprzestrzeganiem zapisów:

-rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 ze zm.),

-rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

(Dz.U.2017.1578),

-rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 ze zm.).

- rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach, szkołach

i placówkach (Dz.U.2017.1591).
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Zalecenia dotyczyły:

- opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej

o potrzebie kształcenia specjalnego bądź wyeliminowania

nieprawidłowości w opracowanych indywidualnych programach edukacyjno-

terapeutycznych,

- realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym organizacji zajęć

rewalidacyjnych bądź innych zajęć odpowiednich ze względu

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, zapewnienia warunków

do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich

ze względu na indywidualne potrzeby itp. ),

- pisemnego powiadamiania rodziców o terminie spotkania zespołu

opracowującego IPET,

- przekazywania rodzicom kopii indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
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Kontrole nieprzewidziane 

w planie nadzoru pedagogicznego

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

przeprowadzone 

w roku szkolnym 2017/2018

w Delegaturze w Siedlcach
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Kontrole przeprowadzone na wniosek:

Mazowieckiego Kuratora Oświaty
70 

(w tym 34 związane z oceną

pracy dyrektora)

rodziców 21

Rzecznika Praw Dziecka 6

Ministerstwa Edukacji Narodowej 3

Najwyższej Izby Kontroli 2

innych podmiotów 5

Razem 107

Liczba wydanych zaleceń – 73
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Obszary funkcjonowania szkół, w których wydano najwięcej zaleceń

podczas kontroli:

► zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki,

► udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenie uczniów

niepełnosprawnych,

► organizacja pracy szkoły/placówki,

► prowadzenie dokumentacji,

► sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy, opieka

Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły przestrzegania zapisów rozporządzenia

Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 6 z 2003r. poz.

69 z póź. zm.), m.in.:

- zapewnienia dzieciom/uczniom możliwości bezpiecznego korzystania z pomieszczeń

szkolnych (w tym w szczególności pomieszczeń sanitarno-higienicznych) oraz sprzętu,

- dostosowania do potrzeb dzieci i utrzymywanie w stanie pełnej sprawności technicznej

urządzeń higieniczno-sanitarnych,

- zorganizowania właściwej opieki w przedszkolu (np. powierzenia oddziału opiece 2 osób

dorosłych),
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć organizowanych poza szkołą,
- postępowania w razie wypadku w szkole (zapewnienia właściwej pomocy poszkodowanemu

w wyniku wypadku wychowankowi/uczniowi, powiadomienia osób wskazanych

w rozporządzeniu MEN w sprawie bhp w szkołach i placówkach, powołania zespołu

powypadkowego, sporządzenia protokołu, omówienia z pracownikami placówki okoliczności

i przyczyn wypadków oraz ustalenia środków niezbędnych do zapobiegania wypadkom).
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych

Zalecenia dotyczyły: 

- opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego

bądź dostosowania takiego programu do potrzeb ucznia oraz wymogów

rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym,

- przekazywania każdorazowo rodzicom pisemnej informacji o możliwości

uczestnictwa w spotkaniach zespołu opracowującego i modyfikującego

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz w spotkaniach

poświęconych dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

ucznia,

- przekazywania rodzicom ucznia kopii indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych

Zalecenia dotyczyły: 

-stwarzania uczniom możliwości korzystania z form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń i wskazań opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

-przygotowywania i przekazywania pełnej pisemnej informacji

rodzicom/prawnym opiekunom o ustalonych dla ucznia formach, okresie

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

w których poszczególne formy będą realizowane,

- organizowania i dokumentowania wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24

sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci.
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Organizacja pracy szkoły/placówki

Zalecenia dotyczyły:

- podziału na grupy na zajęciach zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,

- liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III

- liczby dzieci w grupach w świetlicy (rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

- organizowania zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela zgodnie z ustawą

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (art. 35, art. 10 ust 7)

- zorganizowania w sali klasy I odpowiednich warunków do nauki, zabawy

i wypoczynku, zgodnie z art. 103 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe oraz Załącznikiem

Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

- umieszczenia w widocznym miejscu informacji wskazującej godziny przyjmowania

przez dyrektora interesantów (art. 3 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
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Zalecenia wynikały z nieprzestrzegania zapisów rozporządzenia MEN z dnia 25

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji i dotyczyły głównie

nieprawidłowości w prowadzeniu dziennika zajęć świetlicy, biblioteki, zajęć

rewalidacyjnych oraz innych zajęć.

Zalecenia dotyczyły także dostosowania statutów do aktualnych przepisów

prawa oświatowego.

Prowadzenie dokumentacji
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Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora

(zalecenia)

Wzmóc nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.

2017 poz. 1658), szczególnie:

- w celu podniesienia jakości pracy nauczycieli z niektórych przedmiotów oraz

wyeliminowania konieczności uczęszczania uczniów na korepetycje,

-w zakresie prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

- w zakresie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego oraz wprowadzenia

skutecznych działań zmierzających do eliminacji zjawisk niepożądanych w szkole.

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658) należy zaplanować

doskonalenie nauczycieli, np. w zakresie form i metod współpracy z rodzicami,

przestrzegania praw dziecka i ucznia, form i metod pracy z dzieckiem ze specyficznymi

trudnościami w nauce, rozwiązywania konfliktów itp.
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1. Przestrzegać zapisów rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach.

2. Położyć szczególny nacisk na organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i prawidłową organizację kształcenia uczniów

niepełnosprawnych.

3. Wspomagać nauczycieli w zakresie przestrzegania przepisów oświatowych

w wybranych obszarach, szczególnie w zakresie rozwiązywania konfliktów

w szkole, współpracy z rodzicami oraz organizacji i realizacji zadań

z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dyrektor przed kontrolą planową powinien zapoznać się z arkuszem kontroli,

który znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uwagi i rekomendacje
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5. Nauczyciel wspomagający powinien pracować z dzieckiem na wszystkich

zajęciach edukacyjnych, sprawować opiekę podczas przerw oraz podczas

zajęć organizowanych poza szkołą (np. wycieczek). Nie powinien być

delegowany do wykonywania innych zadań.

6. Zobowiązać nauczycieli do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

(Dz.U.2017 poz.1534). Przestrzegać zapisów rozporządzenia.

7. Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być dostosowany do

konkretnej szkoły, odpowiadać na potrzeby danej szkoły, uwzględniać

specyfikę środowiska, w jakim funkcjonuje szkoła i powinien być

opracowany na podstawie wniosków wynikających z pracy danej szkoły,

wniosków dyrektora, nauczycieli, rodziców.

Delegatura w Siedlcach

Uwagi i rekomendacje



MONITOROWANIE
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Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom na strzelnicach

funkcjonujących w szkołach 

Termin realizacji: od 17.01 .2018 r. do 15.02.2018 r.
(na  platformie www.seo2.npseo.pl)

Delegatura w Siedlcach

http://www.seo2.npseo.pl/


Monitorowanie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

we wszystkich typach szkół 

Termin realizacji: od 02.01.2018 r. do 16.03.2018 r.

(na  platformie www.seo2.npseo.pl)

Delegatura w Siedlcach

http://www.seo2.npseo.pl/


Typ szkoły/ placówki Realizacja

monitorowania

przedszkola 152

szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne zorganizowane

w szkołach podstawowych

327

gimnazja 16

branżowe szkoły I stopnia 22

licea ogólnokształcące 42

technika 20

szkoły policealne 25

Delegatura w Siedlcach



Najczęściej występujące problemy:

• nieznajomość haseł dostępu i loginu do platformy seo2.npseo.pl,

• brak dostępu do platformy seo2.npseo.pl,

• błędne wypełnianie ankiety 86 (dla oddziałów przedszkolnych

zorganizowanych w szkołach podstawowych) przez dyrektorów

przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych,

• wypełnianie ankiet dla niewłaściwych typów szkół,

• niewypełnianie ankiet przez szkoły i placówki niepubliczne;

• niewypełnianie ankiet przez szkoły policealne;

• wpisywanie błędnych danych.

Delegatura w Siedlcach
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Wypoczynek dzieci i młodzieży

w okresie ferii zimowych i letnich 

w roku szkolnym 2017/2018
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Liczba zgłoszeń zatwierdzonych Liczba  decyzji
o odmowie umieszczenia 

zgłoszenia w bazie 
wypoczynku

Liczba
przeprowadzonych

kontroli

Ferie 
zimowe

0
/wypoczynek zagraniczny/

50
/wypoczynek krajowy/

0 7

Ferie 
letnie

11
/wypoczynek zagraniczny/

142
/wypoczynek krajowy/

1 19

Ogółem: 203 1 26
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Najczęściej występujące nieprawidłowości podczas zgłaszania wypoczynku

 nie wskazano, że organizator zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonych obszarów

wodnych a w ramowym programie ujęto zajęcia na basenie, nad wodą;

 nieaktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zgodnie z art. 92p ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.

z 2018 r., poz. 1457) informacja zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia

jej wydania.

 za mała liczba wychowawców

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r, poz. 452) liczba uczestników

wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób.

W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10

roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy

nie może przekraczać 15 osób.



Delegatura w Siedlcach

 brak aktualnej opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)

Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren

wymagań ochrony przeciwpożarowej – art. 92c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457);

Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej,

wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej

Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania.

 brak spójności adresu/miejsca lokalizacji wypoczynku wskazanym przez

organizatora, a adresem wskazanym w opinii Państwowej Straży Pożarnej.
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Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli 
wypoczynku

 niepełnoletni wychowawca

 brak kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika

 brak kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawcy

 Brak osoby pełniącej funkcję kierownika na wypoczynku

 brak powiadomienia kuratora o wypadku

 dziennik niezgodny ze wzorem

 brak zakresów obowiązków dla poszczególnych pracowników

Wydano jedną decyzję o zamknięciu wypoczynku
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) weszło w życie 2 czerwca 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1533) obowiązuje od 1 września 2018 r.

Dokument zmienia rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 ze zm.), 
zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio 

w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym 
i czteroletnim technikum.
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• zmniejszono z 10 do 9 cele organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki;

• w § 2 trzy cele o nowym brzmieniu - w punktach: 5, 6 i 8;

• zdefiniowano krajoznawstwo i turystykę szkolną;

• jednoznacznie określono formy krajoznawstwa i turystyki jako wycieczki (usunięto

„imprezy”);

• ustalono, że zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły,

zatwierdzając kartę wycieczki;

• zapisano zadania w przypadku wycieczki organizowanej za granicą;

W przypadku kadry wycieczki dookreślono, że:

1) dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki tylko spośród

pracowników pedagogicznych szkoły,
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2) wyjątkowo, w zależności od celu i programu wycieczki, opiekunem wycieczki może

być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona

przez dyrektora szkoły,

3) w przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki;

• wskazano zadania kierownika wycieczki (nie zmieniły się zadania opiekuna);

• nadal za zgodą dyrektora szkoły można łączyć funkcję kierownika i opiekuna

wycieczki;

• w załączniku - rozporządzenie zawiera nieco zmieniony wzór karty wycieczki

(w tym program wycieczki, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania

przepisów dotyczących bezpieczeństwa składane przez kierownika

i opiekunów).
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• ustalono trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, w zależności

od specyfiki organizowanej formy (np. przygotowania kondycyjnego i posługiwania

się specjalistycznym sprzętem);

• zaproponowany katalog form krajoznawstwa i turystyki obejmuje: wycieczki

przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki

krajoznawczo-turystyczne;

• kierownikiem wycieczki może być jedynie wyznaczony przez dyrektora szkoły

pracownik pedagogiczny tej szkoły, a nie inna osoba niebędąca pracownikiem

pedagogicznym szkoły;

• nowy wzór karty wycieczki.

• zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana

w formie pisemnej.
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WSPOMAGANIE
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1 Inauguracja roku szkolnego w województwie Mazowieckim 4.09.2017 r.

2 Narada inaugurująca rok szkolny 2017/2018 14.09.2017 r.

3 „Indywidualizacja procesu nauczania języka obcego” 19.09.2017 r.

4 Konferencja metodyczna – „Informatyka realna” 18.10.2017 r.

5 Dzień Edukacji Narodowej w MOK Siedlcach 26.10.2017 r.

6 Narada dla dyrektorów Garwolin 14.11.2017 r.

7 Narada dla dyrektorów Sokołów 15.11.2017 r.

8 Narada dla dyrektorów Siedlce 15.11.2017 r.

9 Konferencja "Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga!" 23.11.2017 r.

10
Konferencja "Nowe technologie w wychowaniu i edukacji. 

Szansa czy zagrożenia"
29.11.2017 r.

11 Nowe technologie w wychowaniu i edukacji. Szansa czy zagrożenia 29.11.2017 r.
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12

Konferencja Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! we współpracy z 

Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu w ramach kampanii 

profilaktycznej

23.11.2017 r.

13 Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30.11.2017 r.

14

Konferencja organizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

„Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie 

edukacji włączającej”

1.12.2017 r.

15 Łosice - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 1.02.2018 r.

16 Sokołów Podlaski - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 8.02.2018 r.

17 Węgrów - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 12.02.2018 r.

18 Garwolin - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 15.02.2018 r.

19 Siedlce - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 20.02.2018 r.

20 Siedlce - Debata młodzieżowa Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! 20.02.2018 r.
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21
Konferencja „RÓŻNE SPOJRZENIA NA ZADAWANIE PRAC DOMOWYCH

UCZNIOM-POTRZEBA CZY NAWYK” MSCDN i MKO 6.03.2018 r.

22 Spotkania wizytatorów w rejonach - Sokołów, Węgrów 12.03.2018 r.

23 Spotkania wizytatorów w rejonach - Garwolin

24 Spotkania wizytatorów w rejonach - Siedlce, Łosice 15.03.2018 r.

25

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje                      

powiatowe szkoły i gimnazja :                                                                

powiat siedlecki,                                                                             

powiat siedlecki ziemski,                                                              

powiat garwoliński,                                                                         

powiat sokołowski,                                                                           

powiat łosicki,                                                                                                       

powiat węgrowski

23.03.2018 r.

20.03.2018 r.                                                                             

18.04.2018 r.

11.04.2018 r.                                                                                  

8.05.2018 r.

6.04.2018 r.

26 BRD Eliminacje rejonowe 25.04.2018 r.

27 XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 9.05.2018 r.

28
Konferencja - "Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny 

dzieci i młodzieży szanse i zagrozenia - modele skutecznej profilaktyki" 17.05.2018 r.

29 Konferencja "Ocena pracy nauczyciela" 23.08.2018 r.

30 Konferencja  "Awans i zatrudnienie nauczycieli" 28.08.2018 r.



PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

na rok szkolny 2018/2019
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Tematyka kontroli planowych w roku szkolnym 2018/2019
1. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

publiczne przedszkola i szkoły podstawowe /10%/

październik – grudzień 2018

2. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów 

międzynarodowych i dwujęzycznych. 

publiczne szkoły podstawowe z oddziałami dwujęzycznymi /30%/

luty – kwiecień 2019

3. Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania

oddziałów sportowych.

publiczne szkoły podstawowe z oddziałami sportowymi /30%/

listopad 2018 – luty 2019
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Tematyka ewaluacji problemowych – MEN

a) w szkołach podstawowych /9/:

− Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej.

− Uczniowie są aktywni.

− Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na

rzecz wzajemnego rozwoju.

b) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych /6/:

• Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji

korzystających z oferty placówki.

• Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz

wzajemnego rozwoju.

Delegatura w Siedlcach



Tematyka ewaluacji problemowych – MEN

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych /2/ :

• Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej.

• Wychowankowie są aktywni.

• Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz

wzajemnego rozwoju.
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Tematyka ewaluacji problemowych – MKO

a) w przedszkolach /5/:

• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane

w sposób sprzyjający uczeniu się.

• Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

b) w liceach ogólnokształcących /4/, technikach /2/:

• Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.

• Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
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Monitorowanie w roku szkolnym 2018/2019

1. Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa.

MOW, MOS , SOSW , SOW /100%/

styczeń – luty 2019

2. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii

informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.
publiczne szkoły podstawowe /100%/

listopad 2018 – maj 2019
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Monitorowanie w roku szkolnym 2018/2019

3. Organizacja kształcenia uczniów według indywidulanego programu i toku

nauki.
publiczne szkoły podstawowe /100%/

listopad 2018 – luty 2019

4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

wszystkie typy szkół / wybrane przez Kuratora Oświaty/

październik 2018 – czerwiec 2019
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