
REALIZACJA

PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

w roku szkolnym 2020/2021



Ewaluacja



Liczba ewaluacji zaplanowanych w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Typ szkoły / placówki

W zakresie wybranym 

przez Ministra Edukacji 

Narodowej

W zakresie wybranym 

przez Mazowieckiego

Kuratora Oświaty
łącznie

1.
Przedszkola i inne formy wychowania 

przedszkolnego
1 1 2

2.
Szkoły podstawowe/oddziały przedszkolne 

zorganizowane w SP
1 0 1

3. Licea ogólnokształcące 1 0 1

4. Technika 0 1 1

5. Branżowa Szkoła I Stopnia 0 1 1

RAZEM 3 3 6



Kontrole planowe



Tematyka kontroli Typ szkoły/ 
placówki

Liczba 
kontroli

1. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego w szkołach

Szkoła Podstawowa

Liceum 

ogólnokształcące

Technikum 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia

6

1

1

1

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 Podstawowa 

Liceum 

ogólnokształcące

Technikum

5

1

3



Kontrole nieprzewidziane 

w planie nadzoru pedagogicznego 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2020/2021



Liczba przeprowadzonych kontroli – 65

Liczba kontroli bez wydanych zaleceń - 20

Liczba wydanych zaleceń – 96



Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli:

Rodzice 15

Minister Edukacji i Nauki 1

Mazowiecki Kurator Oświaty 49

w tym związane z: 

oceną pracy dyrektora                                10

- realizacją zaleceń pokontrolnych             27 (w 9 wydano kolejne   
zalecenia)

- likwidacją lub przekształceniem szkół        9

- inne                                                             3



Monitorowanie



10

Lp Tematyka monitorowania Rodzaj szkoły, placówki Liczba szkół, 

placówek objętych 

monitorowaniem

1. Wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz realizacja zapisów 

podstawy programowej w zakresie 

rozwijania kompetencji cyfrowych w 

przedszkolach

przedszkola 57

punkty przedszkolne 2

Szkoły podstawowe 50

2. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów w procesie 

kształcenia

Szkoły podstawowe 6

Licea ogólnokształcące 1

technika 1

Branżowe szkoły I 

stopnia
1

Szkoły policealne 1
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Stwierdzone 

podczas kontroli nieprawidłowości 
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W przedszkolach i punktach przedszkolnych dotyczyły:

• liczby dzieci w punkcie przedszkolnym niezgodnej z przepisami prawa;

• szczegółowych rozkładów dnia niezgodnych z ramowym rozkładem dnia
ustalonym przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej;

• prowadzenia zajęć języka obcego nowożytnego poza czasem zapewniającym
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;

• prowadzenia dzienników zajęć obowiązkowych oraz dzienników z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezgodnie z zapisami rozporządzenia,

• zapewnienia opieki dzieciom przebywającym dłużej, niż pięć godzin w placówce
lub czekających na dowóz (w szczególności w oddziałach przedszkolnych
w szkołach i punktach przedszkolnych).
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W szkołach podstawowych dotyczyły:

• zapewnienia uczniom opieki podczas całego pobytu w szkole (przed

zajęciami, w trakcie i po zakończeniu, szczególnie podczas zajęć

wychowania fizycznego, właściwego planowania dyżurów nauczycieli);

• organizacji świetlicy szkolnej (niewłaściwej liczby uczniów w grupach

świetlicowych, obejmowanie opieką świetlicową dzieci przedszkolnych,

nierzetelne prowadzenie dokumentacji);

• niewłaściwego nadzoru nad pracą nauczycieli (nierzetelna realizacja zadań

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom).
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W szkołach ponadpodstawowych dotyczyły:

• prowadzenia dokumentacji szkolnej (arkuszy ocen, dzienników

lekcyjnych i dzienników innych zajęć) niezgodnie z obowiązującymi

przepisami,

• realizacji niewłaściwych ramowych planów nauczania do danego

typu szkoły,

• nieuwzględniania wszystkich programów nauczania w szkolnym

zestawie programów nauczania dla danej placówki.
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We wszystkich typach szkół i placówek dotyczyły:

• Nieprzestrzegania kompetencji rady pedagogicznej, w szczególności

w zakresie:

- ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,

w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

- ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- opiniowania ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych ,
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• opracowywania niezgodnie z przepisami Indywidualnego Programu

Edukacyjno-Terapeutycznego (braku zaplanowania działań zgodnie

z zapisami zawartymi w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej),

• przekazywania niepełnej informacji rodzicom o zaproponowanych

uczniom formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• nieprzekazywaniu rodzicom informacji o posiedzeniach zespołów

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kopii

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
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Dziękuję za uwagę


