
Zarządzenie Nr 117/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty 
na rok szkolny 2017/2018

       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

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

poz. 1658) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611) zarządza się,

co następuje:

 § 1. W Zarządzeniu Nr 60/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2017 

roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na 

rok szkolny 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części IV załącznika pkt 1 ppkt 3 i pkt 2 ppkt 2, 4 lit. a otrzymują brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 117/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15.12.2017 r.

IV. REALIZACJIA ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 
SZKOLNYM 2017/2018.

1. Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej

3) w zakresie monitorowania:

Lp. Temat monitorowania Typ szkoły Optymalny termin 
realizacji

Optymalny 
procent szkół 

objętych 
monitoringiem

szkoła podstawowa 4

gimnazjum 2

liceum 
ogólnokształcące 2

technikum 2

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom podczas zajęć na 
strzelnicach funkcjonujących 
w szkołach.

branżowa szkoła
I stopnia

grudzień 2017 - 
marzec 2018

2

przedszkole 269

szkoła podstawowa 408

gimnazjum 72

liceum 
ogólnokształcące 110

technikum 51
szkoła policealna, 

pomaturalna 58

2.

Organizacja pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej we wszystkich 
typach szkół.

branżowa szkoła 
I stopnia

listopad 2017 
- marzec 2018

33

Razem 1001



2. Wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

2) Kontrole dotyczące przestrzegania prawa:

L.p. Zakres kontroli Liczba 
szkół/placówek

1.

Wykorzystywanie wyników ewaluacji zewnętrznej do zapewnienia 
wysokiej jakości procesów kształcenia, wychowania 
i opieki przez szkoły w ich działalności statutowej, zgodnie z § 2 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

16
25% szkół/placówek
objętych ewaluacją 

w roku szkolnym 
2016/2017

2.

Wykonanie zaleceń wydanych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z 
art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).

139
szkoły/placówki, 
którym wydano 

zalecenia po 
przeprowadzonej 

kontroli planowej lub 
doraźnej w roku 

szkolnym 2016/2017

3.

Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późn. zm.) przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych.

26

4.

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

50 
15% szkół/placówek, 
w których  do arkuszy 

organizacyjnych
wniesiono uwagi 

4)  w zakresie monitorowania:

a) Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Monitorowaniem zostaną objęte:
 

Lp. Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba

1. szkoła podstawowa 408

2. branżowa szkoła I stopnia 33

Razem 441
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