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NA ROK SZKOLNY 2019/2020



Z dniem 2 grudnia 2019 r. w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 wprowadzam zmianę w zakresie liczby szkół 
wyznaczonych do kontroli (tabela I) oraz monitorowania (tabela III).

I. Liczba i tematyka kontroli:

Tematyka kontroli Typ szkoły/rodzaj placówki/liczba kontroli Liczba 
kontroli

publiczne szkoły podstawowe 79
publiczne szkoły ponadpodstawowe:
liceum ogólnokształcące 12
technikum 11

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach”

szkoły branżowe I stopnia 13

szkoły ogólnodostępne i integracyjne:
szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne 88
szkoły branżowe I stopnia ogólnodostępne i integracyjne 9
liceum ogólnokształcące ogólnodostępne i integracyjne 22
technikum ogólnodostępne i integracyjne 11
szkoła policealna 2

„Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu 
uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia”

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3

„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie 
do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”

publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 40



publiczna branżowa szkoła I stopnia 32
publiczne technikum 30
publiczna szkoła policealna 6
niepubliczna branżowa szkoła I stopnia 10
niepubliczne technikum 16

„Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa branżowego”

niepubliczna szkoła policealna 17

III. Liczba szkół i zakres monitorowania:

Lp. Zakres monitorowania Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba 
szkół  

publiczne szkoły podstawowe 1579 
publiczne licea ogólnokształcące 310
publiczne technika 199

1. „Realizacja obowiązkowych  zajęć wychowania fizycznego 
w szkole” 

publiczne branżowe szkoły I stopnia 211

2. „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół 
specjalnych” szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne 529 

przedszkola  577 
szkoły podstawowe 572 
licea ogólnokształcące 136 
szkoły branżowe I stopnia 69 
szkoły policealne 22
szkoły specjalne przysposabiające do pracy 21
technika 69 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze  6 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 16 

3. 
 

„Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków 
do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i 
placówki oraz w środowisku społecznym” 

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 2 



4. „Prowadzenie działalności innowacyjnej” publiczne szkoły podstawowe 1579 
publiczne szkoły policealne 12 

5. 
„Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w 
zawodzie” niepubliczne szkoły policealne 10 

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe 191 
publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I stopnia 23 
publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące 26 
publiczne i niepubliczne technika 23 

6. ,,Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych” 

publiczne i niepubliczne szkoły policealne 7 

Zmianie nie ulega liczba i zakres ewaluacji (tabela II).

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
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