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Z dniem 19 kwietnia  2021 r. w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 wprowadzam zmianę w zakresie liczby szkół 
wyznaczonych do kontroli (tabela I)) oraz do monitorowania ( tabela III).

I. Liczba i tematyka kontroli:

Lp. Tematyka kontroli Typ szkoły/rodzaj placówki/liczba kontroli Liczba 
kontroli Razem

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:
publiczne  szkoły podstawowe 79
publiczne szkoły branżowe I stopnia 10
publiczne licea ogólnokształcące 14

1. „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego w szkołach”

publiczne technika 12

115

szkoły ogólnodostępne i integracyjne:
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i 
integracyjne  82

publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I 
stopnia i integracyjne  7

publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące i 
integracyjne  29

publiczne i niepubliczne technika i integracyjne 15

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”

publiczne i niepubliczne szkoły policealne  8

141
 

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 

publiczne poradnie
psychologiczno- pedagogiczne 10   10



kształcenia”
szkoły ponadpodstawowe:4. „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 

oddziałów międzynarodowych” publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące 7 7
niepubliczne szkoły policealne prowadzące kształcenie
w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

5. „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia 
zawodowego w branży opieki zdrowotnej” niepubliczne szkoły policealne prowadzące 

kształcenie w zawodach z branży opieki 
zdrowotnej:

73 73

szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych:
publiczne technika 11
niepubliczne technika 3
publiczne szkoły branżowe I stopnia 1
niepubliczne szkoły branżowe I stopnia 1
publiczne szkoły policealne 2
niepubliczne szkoły policealne 3
publiczne centrum kształcenia zawodowego 3
niepubliczne centrum kształcenia zawodowego 0
publiczne centrum kształcenia ustawicznego 5

6.
„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych”

niepubliczne centrum kształcenia ustawicznego 1

        30



III. Liczba szkół i zakres monitorowania:

Lp. Zakres monitorowania Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba 
szkół  

wszystkie typy szkół
     380 

   w tym 
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe 303
publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I stopnia 18
publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące 32
publiczne i niepubliczne technika 19

1.  „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia”

publiczne i niepubliczne szkoły specjalne przysposabiające 
do pracy

8

2.  „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich 
warunków pobytu w placówce”

publiczne i niepubliczne młodzieżowe ośrodki 
wychowawczych 19

3. „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie 
rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”

 publiczne i niepubliczne przedszkola 1437

Publiczne i niepubliczne oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 696

Publiczne i niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego 56

4.  „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia” publiczne i niepubliczne branżowe szkoły II stopnia 5
wszystkie typy szkół 269 w 

tym:
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe 190
publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I stopnia 235. 

 

„Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”
publiczne i niepubliczne szkoły branżowe II stopnia 1



publiczne i niepubliczne licea ogólnokształcące 23
publiczne i niepubliczne technika 23

publiczne i niepubliczne szkoły 9
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