
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.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa



Plan nadzoru pedagogicznego 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

na rok szkolny 2018/2019



Tematyka kontroli

Lp. Tematyka kontroli Typ szkoły/rodzaj placówki

1.
Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży

pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

publiczne przedszkola

publiczne szkoły podstawowe

2.
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów

międzynarodowych i dwujęzycznych.

publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

międzynarodowymi

publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

dwujęzycznymi

3.
Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania

oraz funkcjonowania oddziałów sportowych.

publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

sportowymi



Tematyka ewaluacji

Lp. Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki

1.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej.

Uczniowie są aktywni.

Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym

na rzecz wzajemnego rozwoju.

szkoły podstawowe

branżowe szkoły I stopnia

placówki kształcenia praktycznego

2.

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form

wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz

wzajemnego rozwoju.

placówki oświatowo-wychowawcze

3.

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji

korzystających z oferty placówki.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz

wzajemnego rozwoju.

poradnie psychologiczno-

pedagogiczne



Tematyka ewaluacji

Lp. Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki

4.

Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem

ich indywidualnej sytuacji.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz

wzajemnego rozwoju.

placówki zapewniające opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania

5.

Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej.

Wychowankowie są aktywni.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz 

wzajemnego rozwoju.

szkoły specjalne przysposabiające 

do pracy

młodzieżowe ośrodki socjoterapii

specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze



Tematyka ewaluacji

Lp. Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki

1.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Zarządzenie przedszkolem służy jego rozwojowi.

przedszkola

2.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.

Zarządzenie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

szkoły podstawowe

licea ogólnokształcące

technika

branżowe szkoły I stopnia

placówki kształcenia ustawicznego



Zakres monitorowania

Lp. Zakres monitorowania Typ szkoły/rodzaj placówki

1.
Dostosowywanie bazy lokalowej do wymagań 

określonych przepisami prawa.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze

młodzieżowe ośrodki socjoterapii

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

specjalne ośrodki wychowawcze

2.

Prowadzenie działalności innowacyjnej 

i wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania.

publiczne szkoły podstawowe

3.
Organizacja kształcenia uczniów według 

indywidualnego programu i toku nauki.

publiczne szkoły podstawowe, w których uczniowie 

realizują indywidualny program nauki lub tok nauki

4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące

publiczne i niepubliczne technika

publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I stopnia



http://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/plan-nadzoru/

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/plan-nadzoru/12875,Plan-Nadzoru-Pedagogicznego-Mazowieckiego-Kuratora-Oswiaty-na-rok-szkolny-201820.html


Realizacja planu nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 

2017/2018



Ewaluacje w roku szkolnym 

2017/2018



Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym 

przez MEN:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej.

Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne.

Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji

przedszkola 9

inne formy wychowania 

przedszkolnego

3

oddziały przedszkolne 

zorganizowane w 

szkołach podstawowych

6

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym 

przez MKO: 

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.

licea ogólnokształcące 1

szkoły podstawowe 2

Razem 21



Kontrole planowe w szkołach 

i placówkach w roku szkolnym 

2017/2018



Tematyka kontroli

Liczba kontroli Zalecenia

plan realizacja %
Liczba 

zaleceń

Liczba 

przedszkoli

1.

Zgodność z przepisami prawa 

przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 

szkolny 2018/2019.

(P - 3, Inne formy wychowania 

przedszkolnego 1, Oddziały przedszkolne 8)

12 12 100 3 1



Wydano zalecenia:
1) aby dla potwierdzenia spełniania kryterium o samotnym wychowywaniu kandydata

w rodzinie, do wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, dołączano stosowne

oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem zgodnie z art. 150 ust, 2 pkt 1 lit. c U-PO;

2) aby lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola,

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania

przedszkolnego, o której mowa w art. 158 ust. 3 zawierała imiona i nazwiska kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej,

informację o liczbie wolnych miejsc, adnotację o najniższej liczbie punktów, która

uprawnia do przyjęcia, dzień podania do publicznej wiadomości listy oraz podpis

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust. 3-5 U-PO;

3) aby dyrektor zarządził przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku,

gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny

w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponowały

wolnymi miejscami, zgodnie z art. 161 ust. 1 U-PO.



Tematyka kontroli

Liczba kontroli Zalecenia

plan realizacja %
Liczba 

zaleceń

Liczba 

szkół

2.

Ocena prawidłowości zapewnienia 

warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych. (SP - 4, LO - 1, T - 1)
6 6 100 0 0

3.

Ocena prawidłowości współpracy 

publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych z przedszkolami                       

i szkołami. 
7 7 100 0 0



Kontrole nieprzewidziane w planie 

nadzoru pedagogicznego 

w roku szkolnym 2017/2018



W roku szkolnym 2017/2018 wizytatorzy 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ostrołęce przeprowadzili 
ogółem 86 kontroli w trybie działań doraźnych.

Podczas 86 kontroli zalecenia zostały wydane                

w 42 szkołach. 

Ogółem wydano 114 zaleceń.



Kontrole przeprowadzone w trybie działań 

doraźnych

Liczba kontroli
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a) na wniosek, prośbę, w związku z 

informacją pozyskaną od:

· organu prowadzącego szkołę lub

placówkę
1 - - - - - 1

· prokuratury - - - - - - -

· Rzecznika Praw Obywatelskich - - - - - - -

· rodziców 3 23 2 3 - - 31

· uczniów - - - - - - -

· nauczycieli 1 1 - - 1 3

· Rzecznika Praw Dziecka 4 - - - 1 5

· innych podmiotów 1 2 1 2 - - 6

b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora 

Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli 

doraźnej

7 24 - 8 - 1 40

RAZEM KONTROLI 12 54 4 13 - 3 86



Obszary funkcjonowania szkół i placówek 

będące przedmiotem kontroli

Liczba

obszarów

objętych 

kontrolą

zaleceń

• zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki 27 41

• przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 23 21

• przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie

przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
9 6

• przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 5 1

• zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 3 -

• realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 9 -

• inne (np.: realizacja zadań dyrektora wynikających z nadzoru

pedagogicznego, zasady udzielania i organizowania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej)
50 45

RAZEM 126 114
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Liczba zaleceń w poszczególnych obszarach funkcjonowania szkół
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Zalecenia wydane w wyniku kontroli doraźnych dotyczyły:

 zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom i uczniom w czasie zajęć  

organizowanych przez przedszkole i szkołę,

 efektywności sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego,

 organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia,

 przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
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Zalecenia wydano w związku z naruszeniem przepisów:

 art. 5 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 

ze zm.) - Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania 

się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

 art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dyrektor szkoły lub placówki 

oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny 

w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów 

praktycznej nauki zawodu;

 art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dyrektor szkoły lub 

placówki w szczególności: wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

 art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dyrektor 

szkoły lub placówki w szczególności: odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;
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Zalecenia wydano w związku z naruszeniem przepisów:

 art. 6 pkt 1  i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 967) - Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego 

rozwoju;

 art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - Dyrektor 

szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę;

 Rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „Ocenianie, 

klasyfikowanie i promowanie uczniów  w szkołach publicznych”

(t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1457 ze zm.);

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2018&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2018&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2018&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2018&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2018&qplikid=2#P2A6


25

Zalecenia wydano w związku z naruszeniem przepisów:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658);

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.);

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646);
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Zalecenia wydano w związku z naruszeniem przepisów:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz.U z 2017 r., poz. 1591);

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. z 2017 r., poz. 1578);
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Zalecenia wydano w związku z naruszeniem przepisów:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534);

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

(Dz.U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.).



Wypoczynek dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych i letnich 

w roku szkolnym 2017/2018



Nieprawidłowości podczas zgłaszania wypoczynku:

• nieważne zaświadczenie 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 ze zm.) informacja zachowuje ważność przez 

okres 12 miesięcy.



• brak aktualnej opinii właściwego miejscowo komendanta

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren

wymagań ochrony przeciwpożarowej;

Art. 92 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.); 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.

30



• stosowanie przez dyrektorów szkół/placówek art. 92d ust.1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) Organizator
wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty
właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar
zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92 e. 1.tj.

Art. 92 e. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze
zm.); Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku
przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.

2. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, przekazując tym
organom kartę wypoczynku (…).

31
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FERIE ZIMOWE FERIE LETNIE OGÓŁEM

Liczba
zgłoszeń zatwierdzonych
- wypoczynek krajowy

31 106 137

Liczba zgłoszeń zatwierdzonych 
– wypoczynek zagraniczny

0 5 5

Liczba zawiadomień o zamiarze 
organizowania wypoczynku
(do 3 dni)

0 3 3

Liczba decyzji odmownych 
dotyczących zgłoszenia wypoczynku

0 0 0

Liczba przeprowadzonych kontroli 8 16 24



• wydane zalecenia dotyczyły Kart kwalifikacyjnych

uczestników wypoczynku, które były niezgodne

ze wzorem określonym Załącznikiem nr 6 do

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

(Dz.U. z 2016 r., poz.452);

• liczba zaleceń: 9 na 24 kontrole wypoczynku.
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MONITOROWANIE

34



Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

na strzelnicach funkcjonujących w szkołach 

Termin realizacji: od 17.01 .2018r. do 15.02.2018r.

poprzez  platformę www.seo2.npseo.pl
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Monitorowanie

Szkoła podstawowa 4

Liceum Ogólnokształcące 8

Technikum 3

Szkoła Branżowa I Stopnia 5

20

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


Monitorowanie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

we wszystkich typach szkół 

Termin realizacji: styczeń 2018r.-marzec 2018r.

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


Wyniki monitorowania organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

cd.

I. Monitorowaniem objęto:
liczba szkół objętych monitorowaniem

Ogółem DOS

Szkoły Podstawowa 1593 213

Przedszkola, punkty przedszkolne 1349 124

Gimnazja 253 16

Oddziały przedszkolne 1341 168



Wyniki monitorowania organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

cd.
I. Monitorowaniem objęto:

liczba szkół objętych monitorowaniem

Ogółem DOS

Licea Ogólnokształcące, Technika 751 74

Szkoły Branżowe I Stopnia 154
16

Szkoły dla dorosłych 180 17



Liczba uczniów obejmowanych zindywidualizowaną ścieżką

kształcenia: 346

11 11

44

10 12

186

72

0

DCI DPŁ DOS DSI DRA KOG KPZ WKS
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Kampania profilaktyczna 
„NARKOTYKI, DOPALACZE 

– NIE TĘDY DROGA!”
2017/2018



Kampania „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA!”

Celem kampanii było dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej

wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów

wychowawczo-profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci

i młodzieży.



Kampania „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA!”

W ramach kampanii odbyły się:

• konferencje regionalne (Ostrołęka, Siedlce, Płock, Ciechanów, Radom) z 

udziałem specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień, prewencji oraz 

przepisów prawa,

• debaty młodzieżowe (powiatowe i szkolne)

• rady pedagogiczne,

• spotkania z rodzicami,

• interaktywne działania na terenie szkół angażujące uczniów (konkursy

tematyczne, spotkania filmowe, zawody sportowe, wystawy publikacji

poświęconych uzależnieniom oraz profilaktyce i terapii uzależnień).



Konferencję inaugurującą kampanię pn. „Narkotyki,

dopalacze – nie tędy droga”, która odbyła się 7 listopada

2017 r. w Radomiu, poprzedziło podpisanie deklaracji

współpracy pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty

i I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w

Radomiu”.



Gośćmi specjalnymi podczas konferencji kończącej cykl konferencji regionalnych, która

odbyła się w Ostrołęce, była Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska i

Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Artur Standowicz.



W ramach kampanii odbyło się 27 debat:

• Delegatura w Ostrołęce - 5 debat;

Uczniowie podczas debat mieli okazję

dyskutować na temat skutków prawnych

oraz zdrowotnych uzależnienia od

narkotyków i dopalaczy ze specjalistami

z policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz stacji sanitarno-

epidemiologicznej.

Uczestnicy debat mieli okazję obejrzeć ponadto

pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej,

spektakle profilaktyczne w wykonaniu uczniów,

a także zapoznać się z dobrymi praktykami

w zakresie profilaktyki uzależnień.



Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, 

Zespół Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły 

Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie, 

Liceum Ogólnokształcące im Komisji Edukacji Narodowej w 

Przasnyszu, 

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie 

Mazowieckim, 



Szkolne debaty młodzieżowe

Odbyły się szkolne debaty młodzieżowe, z udziałem przedstawicieli służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizowanych w szkołach

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ciągu całego

roku szkolnego 2017/2018.



Uczniowie uczestniczący w debatach, wypełniali ankietę, w której mogli

wskazać obszary problemowe z zakresu tematyki uzależnień, które warto

poruszyć w kolejnej edycji kampanii bądź w działaniach podejmowanych

przez szkoły. Wyniki ankiet i wnioski z badań posłużą dalszemu planowaniu

działań w ramach profilaktyki.



Interaktywne działania na terenie szkół

Na terenie szkół i placówek oświatowych

w ramach kampanii odbyły się

różnego rodzaju przedsięwzięcia,

np. konkursy plastyczne,

przedstawienia profilaktyczne



Interaktywne działania na terenie szkół

Uczniowie wzięli również udział w konkursie filmowym organizowanym pod patronatem

Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

I miejsce za film „Życie to droga, wybierz odpowiednią ścieżkę”                                          

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Wyróżnienie za film „Meritum”   I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema               

w  Ostrołęce,

Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie - film „Życie pod 

murem”

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie - film „Narkotyki, dopalacze 

ulegniesz- przepadniesz”

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi 

im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie - film „Raz się żyje”, 



Kontrola nieprzewidziana w planie 

MKO dotycząca lekcji matematyki
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Od 08.11.2017r. do 22.11.2017r. przeprowadzona została kontrola

doraźna dotycząca nauczania matematyki w szkołach ze wskazania

Najwyższej Izby Kontroli.

Tematyka kontroli

a)nauczanie matematyki w szkole w zakresie określonym pismem Najwyższej Izby

Kontroli KNO.410.007.00.2017 z dnia 4 października 2017 r.;

b)nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją przez nauczycieli zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności

wynikających z zadań statutowych szkoły;

c)przydzielanie zajęć matematyki nauczycielom posiadającym kwalifikacje zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r,. poz. 1575)
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W ramach kontroli przeprowadzono:   

-obserwacje w szkołach typu: liceum ogólnokształcące, technikum oraz gimnazjum 5 

lekcji matematyki w każdej ze szkół,                                                                                            

-rozmowę z dyrektorem szkoły i nauczycielami prowadzącymi obserwowane lekcje, 

-dokonano analizy dokumentacji: statutu szkoły w rozdziale Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania; analizowano Przedmiotowe Zasady Oceniania na rok 

szkolny 2017/2018 - z matematyki; „Planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora 

szkoły na rok szkolny 2017/2018”; zestawienia dyrektora zawierającego 

informację o kwalifikacjach nauczycieli – w tym kwalifikacjach nauczycieli 

matematyki; planów zajęć klas, w których obserwowano lekcje matematyki; 

zestawień liczby uczniów 

w poszczególnych klasach, w tym posiadających orzeczenia, opinie wydane 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne; teczek z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zawierających orzeczenia i opinie uczniów w 

celu analizy zaleceń do pracy z uczniem w szkole oraz analizy wskazań dla 

nauczyciela; szkolnego zestawu programów nauczania.
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wydawano zalecenie

1. Zaleca się kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły, w szczególności obowiązku indywidualizowania pracy z 

uczniem na zajęciach lekcyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia zgodnie z art. 44 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).
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1/Plan zajęć w szkole uwzględnia eliminowanie sytuacji, w której następowałoby kumulowanie w 

jednym dniu, czy też bezpośrednio po sobie zajęć z przedmiotów ścisłych, w tym lekcji matematyki                 

2/Godzina lekcyjna na której prowadzona była lekcja matematyki

3/Lekcja odbywała się w pracowni matematycznej

4/W klasie panowały odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne

5/Nauczyciel sprawdził i ocenił pracę domową uczniów

a. sprawdził i ocenił 

b. tylko sprawdził

c. nie sprawdził

d. nie było pracy domowej 

6/Nauczyciel podał uczniom temat lekcji

7/Nauczyciel podał uczniom zakres wprowadzonego materiału

8/Nauczyciel określił i podał uczniom główne cele lekcji

9/Cele lekcji wiązały się z celami i treściami określonymi w przyjętym programie nauczania i 

podstawie programowej

10/Nauczyciel zastosował formę pracy: a)zbiorową b)grupową c)indywidualną
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11/Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych

12/Nauczyciel korzystał z:

a. podręcznika w wersji klasycznej b. e-podręcznika c. zbioru zadań/ćwiczeń

d. przyborów geometrycznych e. modeli brył f. tablicy interaktywnej

g. programu multimedialnego h. plansz dydaktycznych i. karty pracy j. filmów edukacyjnych

k. kart edukacyjnych l. puzzli matematycznych k. gier dydaktycznych

13/Nauczyciel zastosował podczas lekcji metodę nauczania:

a. wykład, wyjaśnienie, pokaz

b. samodzielne rozwiązywanie zadania przez uczniów po zaprezentowaniu sposobu rozwiązania na tablicy

c. zespołowo-grupową d. metodę ćwiczeń praktycznych  e. metody aktywizujące – burza mózgów, 

g. pogadankę kontrolną h. dyskusję dydaktyczną

14/Efekty wybranej formy pracy w stosunku do uczniów: 

a. wszyscy (lub większość) aktywnie pracowali

b. zadawali pytania

c. zgłaszali swoje propozycje

d. wykonywali polecenia/zadania nauczyciela z zaangażowaniem

e. chętnie współpracowali

f. dyskutowali

g. nie chcieli współpracować

h. nie wykonywali zadań

i. nudzili się
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15/Aktywność uczniów na lekcji

-wszyscy -większość 

-około połowa -mniej niż połowa 

- kilku lub pojedynczy uczeń           -żaden

16/Nauczyciel wprowadził nowe zagadnienia

17/Nauczyciel stworzył uczniom równe szanse udziału w lekcji

18/Nauczyciel odwoływał się do pozaszkolnych doświadczeń uczniów

19/Nauczyciel ocenił pracę uczniów podczas lekcji

20/Uczeń miał możliwość dokonania na lekcji samooceny

21/Nauczyciel stosował obiektywne kryteria oceniania uczniów (tzn. wystawił oceny zgodnie z 

wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobem oceniania)

22/Nauczyciel zadał pracę domowa utrwalającą nowe treści poznane na lekcji

23/Opinia, czy cele lekcji zostały osiągnięte
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24/Dyrektor obserwował lekcje matematyki w danej klasie:

a. w roku 2016/2017

b. w roku 2015/2016

c. w roku 2014/2015

d. nie obserwował

25/Opracowany przez dyrektora szkoły plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2017/2018 uwzględnia  podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

26/Program nauczania matematyki w klasie objętej kontrolą jest włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania

27/Nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania matematyki



Przepisy prawa oświatowego
wprowadzone 

od 1 stycznia 2018 r.
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Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje 
ustawa z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo) (Dz. U. poz. 2203)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nowelizuje m.in.:
Kartę Nauczyciela,

zmiany dotyczą:
- oceny pracy nauczycieli – art. 6a,
- awansu zawodowego - rozdział 3,
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli m.in.: (ufzo) nakłada

obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie
umowy o pracę – rozdział 4,

- wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych
- art. od 30 do art. 40,
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c.d. zmiany:

• pensum nauczycieli – od 1 września 2018 r. organy

prowadzące utracą kompetencje do określania pensum

specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego – art.

42, 42a, 42b,

• urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich

w szkołach – 35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop

uzupełniający po urlopie zdrowotnym – art. 64, 66,

• urlopu dla poratowania zdrowia – od 1 stycznia 2018 r. urlop

zdrowotny przysługuje po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko

w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe

– art. 73.
61



Awans zawodowy nauczycieli

szczegółowe informacje zostaną 

przedstawione podczas narad w powiatach 

(początek od 24.09.2018r.)
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Podstawy prawne bezpośrednio regulujące lub związane w pewnym zakresie

z awansem zawodowym:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967);

• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz.U.2017.2203); art. 76 (zmiany w KN), przepisy

przejściowe art. 123-142, 144;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz.U.2018.1574);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz.U.2013.393) – uchylone 1 września 2018 r.;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

(Dz.U.2017.1575).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 214) 

– obowiązuje od 26 stycznia 2018 r.

Zmienia rozporządzenie z 18 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)
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• Zmieniono brzmienie w: § 2 ust. 2 pkt 7, § 5 ust. 3 pkt 1 i 5,

§ 6 ust. 1, 2 i dodano ust. 5, § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 6 -8;

Doprecyzowane zostały zapisy § 6 ust. 2 dotyczące opracowania diagnozy 

w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

i czynników ryzyka (z § 6 ust. 3 i 4), ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych.

Zmiana wprowadziła obowiązek corocznego opracowywania diagnozy, o której 

mowa wyżej, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.



Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 441).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 
technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 467) 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie
obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

2. 5-letniego technikum;

3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących
absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli
gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 

nauczycieli.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 588)

obowiązuje od 22 marca 2018 r.

Zmienia rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r.
(Dz. U. z 2001 r., Nr 71 poz. 737)

• w § 1 ust. 1 uchylono pkt 7 i dodano pkt 8 dotyczący dodatku
uzupełniającego;

• w § 5 dodano ust. 2 dotyczący wynagrodzenia za dzień urlopu;
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2018 r. 
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na 

wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 611)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2018 r. 
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i  materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 615)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 691)

obowiązuje od 10 kwietnia 2018 r.
Zmienia rozporządzenie z 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach.

(Dz. U. z 2018., poz. 744)
obowiązuje od 1 września 2018 r.

70



Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie  szczegółowych warunków, form i trybu wspierania 
przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej 

i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. 
w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 910)

obowiązuje od 16 maja 2018 r.

Rozporządzenie określa zakres i formę finansowania zadań realizowanych
przez szkoły w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków szkolnych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
obowiązuje od 19 maja 2018 r.,

§ 25 obowiązuje od 1 września 2018 r.

Straciło moc rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 170, 794 i 1083).

Nowe rozporządzenie jest obszernym dokumentem. W części głównej
zawiera 3 rozdziały i 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy)
oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) ze 144 wzorami.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 10 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
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Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

weszła w życie 25 maja 2018 r. 

art. 154 ustawy wprowadził zmianę w ustawie Prawo oświatowe –
dodano art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu.
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Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Urzędem Ochrony
Danych Osobowych wydało Poradnik RODO „Ochrona danych
osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”, który jest
dostępny na stronie www.men.gov.pl
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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.

dotychczasowe 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 wpisano 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 granicę;

• 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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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.)
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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.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, 

zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, 

składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 

oraz trybu postępowania odwoławczego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1133)

obowiązuje od 1 września 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
(Dz. U. z 2007 r., poz. 1101 i z 2009 r., poz. 1087) 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy 
się rad rodziców.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1477)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy 
się rad rodziców.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1478)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się 

samorządu uczniowskiego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1486)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, 

w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1498)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1485)

obowiązuje od 1 września 2018 r.

W rozporządzeniu z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) usunięto zapisy
dotyczące asystenta nauczyciela z § 6 ust 8 pkt 1, w ust. 10 pkt 2, w § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3
pkt 2.

Dla osób zatrudnionych w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta
nauczyciela obowiązują dotychczasowe przepisy /art. 143 ufzo/.

art. 143 ufzo

Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela,
asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 86, lub
asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na
dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie zakresu i warunków przyznawania 

świadczeń przysługujących nauczycielom polskim 

skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1494)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych 

oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1601) 

obowiązuje od 1 września 2018 r.
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Określono wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami

albo na ich rzecz, został określony w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 11 ustawy –

Karta Nauczyciela;

• pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych

i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach

i placówkach, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, jest ustalany

na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, 

zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy 
danych oświatowych, terminów przekazywania danych 

między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków 
zestawień zbiorczych.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1601)

obowiązuje od 1 września 2018 r., 

z wyjątkiem §1 pkt 3, 

który wchodzi w życie z dniem 2 marca 2019 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1647).

obowiązuje od 1 września 2018 r.

Zmienia rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
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• Zmiany porządkujące wynikające z uchylenia przepisu

dotyczącego możliwości zatrudnienia asystenta nauczyciela,

asystenta wychowawcy świetlicy;

• Część zadań doradcy zawodowego została przeniesiona do

nowego rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego;

• W odniesieniu do uczniów szkół nowego ustroju szkolnego

(uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

doradztwo zawodowe, po dniu 1 września 2018 r., będzie

równolegle realizowane w oparciu o obydwa wymienione

rozporządzenia.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1675)

obowiązuje od 1 września 2018 r.

Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się materiały do wykorzystania 

przez nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa

zawodowego określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na

poszczególnych etapach edukacji wyszczególniając:

• Preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego;

• Orientację zawodową dla klas I – VI szkół podstawowych;

• Działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół

ponadpodstawowych, w tym m. in.:

• zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia realizowane w ramach podstawy

programowej,

• zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

• zajęcia z nauczycielem wychowawcą,

• wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy

środowiska pracy w wybranych zawodach organizowanych u pracodawców, w szkołach

prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia

2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy

zawodowi, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela doradcy zawodowego, z tym, że:

• do roku 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć

prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi lub osobie,

posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za

odpowiednie do prowadzenia tych zajęć.

93



Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu „doradztwo edukacyjno-

zawodowe”: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

W skład kompletu materiałów wchodzą:

 zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa

zawodowego dla systemu oświaty (bez scenariuszy),

 przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami,

 przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi

scenariuszami,

 przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi

scenariuszami,

 przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanym

scenariuszami,

 przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi

scenariuszami,

 przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami,

 przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi

scenariuszami,

 przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami
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oraz

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie doradztwa zawodowego.

Od 1 września 2018 r. doradztwo zawodowe będzie realizowane

w oparciu o program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa

zawodowego na dany rok szkolny, który zawiera:

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

– tematykę działań, w ramach której zostaną zrealizowane poszczególne

treści, z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów,

– metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań,

– osoby odpowiedzialne za ich realizację.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie doradztwa zawodowego.

Program realizacji WSDZ:

• opracowuje doradca zawodowy lub inny nauczyciel/inni nauczyciele
odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole,
wyznaczeni przez dyrektora szkoły;

• do 30 września każdego roku, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, zatwierdza dyrektor szkoły.

W roku szkolnym 2018/2019 program zatwierdza dyrektor szkoły
do 31 października 2018 r.

97



Ustawa o systemie oświaty

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie

oświaty (Dz.U.2018.1457)

uwzględnienie zmian wprowadzonych:

• ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

• ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

• przepisami ogłoszonymi przed dniem 4 lipca 2018 r.

Tekst jednolity ustawy nie obejmuje  art. 89-122, art. 134, art. 146 i art. 147 ufzo

oraz art.72 ust.1-4, art. 73i art.76 ustawy o imprezach turystycznych
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Co zawiera Ustawa o systemie oświaty?
Rozdziały:

• 1.Przepisy ogólne. Definicje -szkoły, programy.., art.5g-zakaz pobierania opłat; art. 5h-
zadania dyrektora w innych formach wychowania przedszkolnego; art. 9a CKE; art. 9c 
OKE; art. 9ca-9e egzaminatorzy, arbitraż, materiały egzaminacyjne; art. 10 i 10a 
egzaminy eksternistyczne; art. 11 świadectwa i dyplomy szkolne;art.12 nauka religii; art. 
13 prawa mniejszości narodowych i etnicznych

• 3.Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi -program nauczania, podręczniki 

• 3a.Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych    
art.44a-44zr

• 3b.Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie art.44zs-44zzzy

• 8a.Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90v

• 9.Przepisy szczególne art.91-95 – nostryfikacja, wypoczynek, cudzoziemcy

• 9a.Przepisy karne – organizacja wypoczynku bez zgłoszenia

• 11.Przepisy przejściowe i końcowe
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Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

(Dz.U.2018.1560)

wchodzi w życie 28 sierpnia 2018 r. 

art. 77 zmiany w ustawie o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały

art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6);

art.90 u Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na

celu:….

• rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych

grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki

w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie

bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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31 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1679 rozporządzenie 

MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – obowiązujące od 

1 września 2018 r. 

- z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 września 2018 r.

Dz. U. z 2018r.,  poz. 1679
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Klik!



Egzamin ósmoklasisty

Rok szkolny 2018/2019



Egzamin ósmoklasisty w świetle przepisów prawa

Rozdział 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2017 r., poz. 1512).



DYREKTOR SZKOŁY, W KTÓREJ PO RAZ PIERWSZY MA BYĆ
PRZEPROWADZONY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, JEST OBOWIĄZANY
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 WRZEŚNIA ROKU SZKOLNEGO, W
KTÓRYM MA BYĆ PRZEPROWADZONY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,
ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

DYREKTOR SZKOŁY PODAJE W ZGŁOSZENIU NUMER SZKOŁY
W REJESTRZE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, O KTÓRYM
MOWA W ART. 7 UST. 1 PKT 29 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R.
O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1927
I 1984 ORAZ Z 2017 R. POZ. 60, 777, 949 I 1428).



 Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019
w drugiej połowie kwietnia 2019.
 Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej;
słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 Egzamin jest obowiązkowy, każdy uczeń kończący klasę VIII musi do niego

przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Egzamin będzie miał formę pisemną.
 Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien
uzyskać).
 Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba
kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc
na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.
Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje
egzaminacyjne.





Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się

w szkole, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje,

albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie VII.

Poziom trudności egzaminu jest taki sam.



Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się

zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń

wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania

otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje

odpowiedź).



Informacje o egzaminie  z języka polskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części:
Część 1
Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: 
- literackiego (epickiego / dramatycznego / lirycznego) 
- nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / naukowego). 

W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich 
i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, 
frazeologizmy.

Część 2
Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:
- o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, 

baśni, legendy lub przypowieści),
- o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, przemówienie, artykuł, list 

otwarty).



Lektury obowiązkowe dla klas VII i VIII: 

1) ,,Opowieść wigilijna” Charles Dickens 
2) ,,Zemsta”  Aleksander Fredro 
3) Wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII Jan Kochanowski
4) ,,Kamienie na szaniec” Aleksander Kamiński 
5) ,,Żona modna” Ignacy Krasicki 
6) ,,Reduta Ordona”, ,,Śmierć Pułkownika”, ,,Świtezianka”, II część Dziadów, wybrany 

utwór z cyklu Sonety krymskie, ,,Pan Tadeusz”  Adam Mickiewicz 
7) ,,Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry
8) ,,Quo vadis”, ,,Latarnik” Henryk Sienkiewicz
9) ,,Balladyna” Juliusz Słowacki
10),,Syzyfowe prace” Stefan Żeromski
11),,Artysta” Sławomir Mrożek
12),,Ziele na kraterze” (fragmenty), ,,Tędy i owędy” (wybrany reportaż)

Melchior Wańkowicz



Informacje o egzaminie z matematyki

Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. 
Na początku arkusza znajdują się zadania zamknięte, następnie otwarte.

Przykładowe typy zadań zamkniętych, to: 
- wielokrotnego wyboru, 
- prawda – fałsz, 
- na dobieranie.

Przykładowe typy zadań otwartych, to: 
- obliczeniowe, 
- na uzasadnianie, 
- tworzenie strategii.

Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty 
z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały zamieszczone w opracowaniach 
opublikowanych w 2017r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Są to: Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019;  
Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Matematyka. Przykładowy arkusz  
egzaminacyjny (EO_1).



Informacje o egzaminie  z języka angielskiego
Część 1
Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć
nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.
Część 2
Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji –
uczniowie będą musieli, np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.
Część 3
Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania
ze zrozumieniem.
Część 4
Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające
ich znajomość gramatyki.
Część 5
Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail,
wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.



Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca

– przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu

w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych

nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej.

W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pytania

dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas VII i VIII.



Do 30 września 2018 r.

rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację

dotyczącą:

- języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub

słuchacz przystąpi do egzaminu,

- zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w

języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej

lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel

informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.



Do 15 października 2018 r.
Rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony
wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć
niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada 2018 r.
Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację
o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu
przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od
otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada
– dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.



Do ok. 15 stycznia 2019 r. (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie
w deklaracji złożonej do 30 września.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek
do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach
wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca 2019 r. (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)
Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych
lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą
przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego
nowożytnego. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język
obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.



Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu
przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty
do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019
Uczeń otrzymuje – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty.



1) DELEGOWANI PRACOWNICY URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA 

WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA;

2) DELEGOWANI PRZEDSTAWICIELE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

I OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH;

3) DELEGOWANI PRZEDSTAWICIELE ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR 

PEDAGOGICZNY, ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ, SZKOŁY WYŻSZEJ, 

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ, W TYM PORADNI SPECJALISTYCZNEJ, POSIADAJĄCY

UPOWAŻNIENIE DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1, NIE UCZESTNICZĄ W 

PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:



Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są

zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego

maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo

w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie

pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów

z przedmiotów nieobjętych egzaminem.
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CERTYFIKATY

„SZKOŁA PROMUJĄCA

ZDROWIE”
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WRĘCZENIE 

WOJEWÓDZKIEGO CERTYFIKATU

„SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANINY SIEKLICKIEJ

W CZERNICACH BOROWYCH, GMINA: CZERNICE BOROWE

POWIAT: PRZASNYSKI
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

W JELONKACH, GMINA: OSTRÓW MAZOWIECKA

POWIAT OSTROWSKI

OTRZYMAŁA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

JAKO PIERWSZA SZKOŁA Z TERENU DELEGATURY

OSTROŁĘKA

KRAJOWY CERTYFIKAT

„SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”



Sprawy różne
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W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się koncert 

pieśni patriotycznych z okazji ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej 

Panią Annę Zalewską roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. 

W dniu 21 maja 2018 r. w  Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce odbyła 

się na konferencja „Szkoła wspólnotą wychowująca do wartości 

patriotycznych i kształcącą dla Niepodległej”. Konferencja ta była kontynuacją 

konferencji z dnia 12 grudnia 2017 r. organizowanej przez Komisję Nauki, 

Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL 

pod patronatem Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP.
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W dalszym ciągu odbywają się różne uroczystości o zasięgu miejskim,

gminnym i powiatowym. W szkołach odbyły się i będą realizowane następujące

zadania np.:

- apele,

- wieczornice,

- rajdy,

- konkursy: wiedzowe, recytatorskie, plastyczne, pieśni patriotycznych,

- wycieczki do miejsc pamięci,

- we współpracy z instytucjami takimi jak muzea np. oznakowanie zabytkowych obiektów,

- spotkania z kombatantami i uczestnikami wojen i bitew,

- biegi śladami bitew,

- gry terenowe,

- porządkowanie i zapalanie zniczy na mogiłach żołnierzy
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– udział w ogólnopolskiej akcji patriotycznej „ Dąb Pamięci”,

– udział w ogólnopolskim programie „Młodzi głosują”,

– ukazywanie wartości przez prezentacje osób, które związane są z naszym regionem

– Prymas Tysiącleci Kardynał Stefan Wyszyński,

– nagrywanie płyt z pieśniami patriotycznymi,

– dni regionalne przygotowywane przez szkoły,

– realizowanie projektów gwaroznawczych,

– zbieranie pamiątek – np. znalezienie guzika w lesie, oznaczenie miejsca i powiadomienie

muzeum,

– zbieranie - zapisków, wspomnień, części umundurowania, robienie dokumentacji zdjęciowej,

– inwentaryzacja grobów żołnierzy powstańców styczniowych, listopadowych, żołnierzy AK,

żołnierzy niezłomnych – zdjęcia, opis, zebranie informacji,

– opieka nad mogiłami żołnierzy: na cmentarzach, we wsiach, w miastach i miejscach ogólnie

znanych.
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Kiedy wywieszać flagę?

Od 2004 mamy oficjalną, pełną swobodę w korzystaniu z flagi w celu honorowania ważnych okazji.

Jak powinna wyglądać flaga?
Biel i czerwień stały się kolorami naszych monarchów jeszcze za Piastów. Biel może symbolizować

czystość (w heraldyce to kolor srebrny). Czerwień natomiast może symbolizować ogień i krew, a także

waleczność i odwagę. Kolory te wzięły się z godła: srebrnego orła na czerwonym tle. Na fladze zaś,

zgodnie z zasadami heraldyki, górny pas ma kolor orła – biały, a dolny kolor tarczy herbowej, czyli

czerwony.

Proporcje flagi - 5:8

Zasady wywieszania flagi
 Flagę powinniśmy wywieszać w reprezentacyjnych miejscach.

 Musi być czysta i zadbana. Pozostawienie na widoku flagi brudnej i podartej może być uznane za jej

znieważanie. Jeśli wstawiamy w stojak to powinien być estetyczny.

 Flaga nie może dotykać podłoża, nad którym wisi. Należy dobrze dobrać jej rozmiar do drzewca lub

masztu.

 W Polsce polska flaga ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

 Uprzywilejowana jest lewa strona (z perspektywy obserwatora), a w przypadku trzech flag – miejsce

środkowe.



„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane

z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Rekord dla niepodległej”

Inicjatywa została zapowiedziana przez Panią Annę Zalewską Minister

Edukacji Narodowej, w liście do dyrektorów i nauczycieli, informującym

o działaniach na rzecz rocznicy świętowania niepodległości:

9 listopada 2018 r. o godz. 11:11 zaplanowana została ogólnopolska

forma uczczenia 100-lecia niepodległości – we wszystkich szkołach

w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób wybrzmi

czterozwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”.



100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej organizuje akcję promującą

100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Polega ona 

na przekazaniu uczniom klas I szkół podstawowych zestawu, 

składającego się z zeszytu i ołówka, przygotowanego specjalnie

na tę rocznicę. 

Akcja rozpoczęła się 3 września.

Odbiór zestawów poprzez kontakt z wizytatorem opiekującym się szkołą, 

w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Ostrołęce, ul. Gen.  A.E. Fieldorfa -”Nila” 15 
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Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego

14 września 2018 r., godz. 10:00

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Jana Pawła II w Ostrołęce



Kieruję prośbę do dyrektorów szkół ogólnodostępnych

o zorganizowanie jeszcze we wrześniu spotkań

z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi – przedstawienie przepisów prawa

oświatowego oraz planowanych działaniach szkoły na

rzecz edukacji włączającej.
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Ogólnopolski Dzień Tornistra

1 października 2018 r.

Począwszy od 1 października, co roku w tym dniu,

przedstawiciele ministerstwa, kuratoriów, sanepidu oraz rodzice

będą ważyć tornistry uczniów. Chodzi o to, by na co dzień rodzice

i dzieci zwracali uwagę na to, w jaki sposób właściwie pakować

się do szkoły.

134



Program „Aktywna tablica”

• Kolejny rok realizowania rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata

2017-2019.

• W ramach programu szkoły podstawowe zostają wyposażone

w tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne

monitory dotykowe.
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Poradnik „Rady Rodziców 

– kompetencje i zasady działania”

I. Wstęp.

II. Wybory do rady rodziców.

III. Zasady działania rady rodziców.

IV. Kompetencje rady rodziców.

V. Środki finansowe.

VI. Rada rodziców w zespole szkół.

VII. Spory między organami szkoły.

VIII. Szkoły, w których nie tworzy się rad rodziców.

zamieszczono na stronie MEN 29 sierpnia 2018 r.
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wybrane akty prawne - edukacja włączająca.
W załączeniu wybrane akty prawne.

Podstawowe akty prawne regulujące edukację włączającą:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe

• Ustawa z dnia 24 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe

• Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty

oraz
Pliki do pobrania

• rozporządzenie - kwalifikacje nauczycieli

• rozporządzenie - indywidualne nauczanie

• rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

• rozporządzenie - kształcenie specjalne

• subwencja oświatowa - 2018 r.

• rozporządzenie - orzeczenia i opinie
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

idee edukacji włączającej
W załączeniu linki i prezentacje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia idee edukacji włączającej dotyczącą 

edukacji, wychowania i opieki dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

• https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-

edukacyjnymi-w-szkolach-z-rowiesnikami.htm

• https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-

edukacyjnymi-w-szkolach-z-rowiesnikami-2.html

oraz 

Pliki do pobrania

• Indywidualizacja kształcenia

• Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ważność orzeczeń

Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa oświatowego.

W załączeniu materiały dotycząca zmian w prawie oświatowym 

dotyczących organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze 

SPE.

oraz

Pliki do pobrania

• „Ważność orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r.”

• „Zmiany w prawie oświatowym”
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania.

Informacja MEN.

Najczęściej zadawane pytania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej

zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-

dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały ćwiczeniowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło materiały ćwiczeniowe dla uczniów

niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia

ogólnego:

https://men.gov.pl/strony/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnych-

dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło materiały ćwiczeniowe dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-

niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym.html
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego /MEN i ORE/.

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla

wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w październiku 2017 r.:

• kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

• kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne,

• dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja pomocy psychologiczno –

pedagogicznej,

• odpowiedzi na pytania z zakresu prawa oświatowego,

• reforma edukacji,

• kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej.
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Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pliki do pobrania:

• Dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja.

• Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

• Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje

emocjonalno-społeczne.

• Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności

uczenia się.

• Odpowiedzi na pytania z zakresu prawa oświatowego.

• Reforma edukacji.
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Termin Miejsce
24 września godz. 10:00 

przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

(powiat makowski i powiat przasnyski) 

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika

w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 13

25 września godz. 10:00 
szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne,  ośrodki szkolno-wychowawcze 

Kuratorium Oświaty Delegatura 

w Ostrołęce

ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 

(sala konferencyjna 66C)

27 września godz. 9:00 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

(M. Ostrołęka, powiat ostrołęcki - gminy: 

Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń) 

27 września godz. 13:00 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

(powiat ostrołęcki - gminy: Baranowo, Czarnia, Lelis, Łyse, 

Kadzidło, Myszyniec, Olszewo-Borki) 

28 września godz. 10:00 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

(powiat wyszkowski) 

Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Brańszczyku

ul. Nadbużna 3

2 października godz. 10:00 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

(powiat ostrowski) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sucharskiego w Jelonkach

Jelonki 16

Narady w rejonach



Tematyka narady w powiatach/rejonach: 

 Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

 Informacje o zmianach w prawie oświatowym na 

podstawie wybranych aktów prawnych.

 Sprawy różne  - m.in. dotyczące nieprawidłowości w 

zakresie opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek 

oraz wyjaśnienie problemów, uwag ze strony Państwa 

Dyrektorów - jeśli takie zostaną zgłoszone.
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W Kuratorium Oświaty w Warszawie funkcjonuje zespół

ds. wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w obszarze edukacji włączającej.

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI ZESPOŁU:

Agnieszka Woroniecka-Borowska

tel. 22 551 24 00 w. 4072

agnieszka.woroniecka@kuratorium.waw.pl

KOORDYNATOR w Delegaturze w Ostrołęce:

Bogumiła Jarka 

tel. 29 760 42 91 wew. 115

bogumila.jarka@kuratorium.waw.pl

mailto:agnieszka.woroniecka@kuratorium.waw.pl
mailto:bogumila.jarka@kuratorium.waw.pl


W Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Zespół ds. rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2019/2020

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI ZESPOŁU:

Aneta Przygoda

tel. 22 551-24-00 wew. 5064 

aneta.przygoda@kuratorium.waw.pl

KOORDYNATOR w Delegaturze w Ostrołęce:

Anna Wiktorska

tel. 29 760 42 91 do 92 wew. 111

anna.wiktorska@kuratorium.waw.pl

mailto:aneta.przygoda@kuratorium.waw.pl
mailto:anna.wiktorska@kuratorium.waw.pl


Dziękujemy za uwagę

zachęcamy do kontaktu, w tym do zgłaszania propozycji, wniosków

dotyczących narady w powiatach i rejonach do dnia 19 września 2018r.

z zaznaczeniem rejonu narady

delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl
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Wszystkiego najlepszego

w Nowym Roku Szkolnym 2018/2019 


