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Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2017/2018

A. Ewaluacje

I. Przedszkola

Mocne strony:
Efektywne i odpowiedzialne kształtowanie postaw i norm społecznego współżycia związane z 
zagwarantowaniem dziecku poczucia bezpieczeństwa i zachowania bezpieczeństwa w 
przedszkolach wynika z:

1. efektywnych i skutecznych działań pracowników;
2. współpracy nauczycieli z rodzicami, właściwej komunikacji na linii dom - przedszkole;
3. zbudowania właściwych relacji interpersonalnych w przedszkolu - szacunek, zaufanie 

itp.;
4. właściwego planowania i monitorowania pracy przedszkola, wprowadzania 

racjonalnych zmian w jego organizacji pracy, rozwoju warunków bazowych i 
sprzętowych;

5. systemowości przyjętych w przedszkolu rozwiązań i realizacji działań profilaktyczno-
wychowawczych;

6. powszechnej znajomości zasad i norm właściwego zachowania w przedszkolu, w 
domu i w przestrzeni środowiska lokalnego.

Nabywaniu wiadomości i umiejętności przez dzieci określonych w podstawie programowej  
sprzyjają:

1. korzystanie z talentów nauczycieli do wzbogacania oferty przedszkola, zastosowanie 
specjalistycznych metod i form pracy, doskonalenie kompetencji własnych i 
wdrażanie ciekawych i niestandardowych inicjatyw przez część nauczycieli; 

2. systematyczne i równomierne kształtowanie u dzieci umiejętności kluczowych;
3. twórcza aktywność dzieci;
4. monitorowanie i analizowanie przez nauczycieli osiągnięć każdego dziecka;
5. uwzględnienie możliwości i potrzeb dzieci w przebiegu sytuacji edukacyjnych; 
6. podejmowanie w przedszkolu działań i zajęć edukacyjno-terapeutycznych 

adekwatnych  do oczekiwań rodziców;
7. odpowiednia aranżacja przestrzeni przedszkolnej.

Słabe strony:
Wnioski wskazujące na konieczność udoskonalenia procesu edukacji i wychowania 
przedszkolnego oraz kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w 
przedszkolach:

1. niski poziom planowania zajęć i procesu edukacyjnego na co dzień;
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2. brak elastyczności na potrzeby dzieci w realizacji wyznaczonych i zaplanowanych 
zadań;

3. brak indywidualnych relacji i reakcji w stosunku do dziecka (ci) oraz nie różnicowanie 
zadań lub tempa pracy z wychowankami;

4. niepożądane zachowania przedszkolaków wymagają pogłębienia diagnozy 
pedagogicznej i modyfikacji dotychczas stosowanych metod pracy; 

5. poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności dzieci może zwiększyć ich 
aktywność podczas zajęć programowych i uatrakcyjni pobyt w przedszkolu; 

6. doskonalenie organizacji pracy placówki, np. rozpoczynanie zajęć o jednakowej, 
określonej porze dnia pozwoli na podniesienie jakości procesu edukacyjnego i 
stworzenie atmosfery pracy i zaangażowania;

7. wprowadzenie bieżącego i ciągłego nadzoru pedagogicznego zwiększy efektywność 
nauki i wychowania przedszkolnego; 

8. nieharmonijne realizowanie w przedszkolu głównych celów i zadań podstawy 
programowej  oraz braki w zalecanym wyposażeniu pomieszczeń mogą utrudniać 
kształtowanie u dzieci niektórych umiejętności kluczowych. 

II. Szkoły podstawowe

Mocne strony:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
ponieważ:

1. szkoła motywuje uczniów do uczenia się i buduje poczucie odpowiedzialności za 
własny rozwój;

2. podejmuje się szereg działań na rzecz rozwijania zainteresowań i talentów uczniów;
3. dzięki dobrej organizacji pracy przez nauczycieli na lekcjach uczniowie mają szansę 

rozwiązywać problemy w sposób kreatywny, budować dobre relacje społeczne w 
zespołach klasowych, poznawać świat wartości kulturowych najbliższego otoczenia i 
chcą osiągać coraz lepsze wyniki w nauce; 

4. wyniki prowadzonych przez nauczycieli diagnoz osiągnięć uczniów z poprzedniego 
etapu edukacyjnego, rozpoznawania ich możliwości rozwojowych i potrzeb, 
wykorzystywane są do wprowadzania zmian organizacyjnych w szkole oraz 
wzbogacania oferty dydaktyczno-wychowawczej;

5. nauczyciele wspierają uczniów w procesie edukacyjnym przekazując im informacje 
zwrotne dotyczące efektów ich pracy, oceniając zgodnie z przyjętymi zasadami oraz 
informując o celach lekcji czy oczekiwaniach/kryteriach sukcesu;

6. aktywności uczniów sprzyja szeroko pojęta samorządność oraz akceptacja i otwartość 
nauczycieli na ich pomysły;

7. nauczyciele współpracują ze sobą we wszystkich obszarach pracy szkoły, wspierają się 
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
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Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi ponieważ:
1. oparte jest na diagnozowaniu potrzeb podmiotów szkolnych i wykorzystywaniu 

wniosków z nadzoru pedagogicznego;
2. w ocenie nauczycieli i partnerów szkoły podejmowane przez dyrektora działania 

zarządcze są adekwatne do występujących na terenie szkoły potrzeb i możliwości 
środowiska;

3. szkoła realizuje, spójną z potrzebami rozwojowymi uczniów oraz oczekiwaniami 
rodziców, koncepcję pracy, w której uwzględniane są ich inicjatywy;

4. działania zarządcze dyrektora, przy zapewnianiu wsparcia organizacji i instytucji 
zewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania szkoły, sprzyjają poprawie 
warunków, w jakich pracuje oraz wspomagają proces wychowania i uczenia się 
uczniów. 

Słabe strony:
Wnioski wskazujące na konieczność udoskonalenia procesu nabywania  wiadomości i 
umiejętności określonych w podstawie programowej:

1. uczniowie raczej chętnie angażując się w proces uczenia się są aktywnymi odbiorcami 
propozycji nauczycieli, a rzadziej inicjatorami własnych pomysłów;

2. organizacja procesów dydaktycznych nie umożliwia uczniom rozwiązywanie zadań 
różnymi sposobami, a także pracy w tempie dostosowanym do ich możliwości oraz 
potrzeb;

3. efektywność realizacji głównych zadań i działań szkoły obniża fakt, iż 1/3 rodziców nie 
uczestniczy i nie angażuje się w życie szkoły; 

4. pełnemu rozpoznaniu możliwości i potrzeb uczniów nie sprzyja częstotliwość rozmów 
nauczycieli z uczniami i rodzicami na temat problemów i trudności; 

5. system dowożenia do szkoły znacznie ogranicza frekwencję na zajęciach z zakresu 
pomocy, wsparcia i rozwoju uzdolnień i zainteresowań, co obniża ich efektywność i 
nie sprzyja rozwojowi uczniów;

6. nauczyciele w mniejszym stopniu stwarzają warunki do samodzielnego 
sformułowania zadań bądź odkrywania wiedzy przez uczniów; 

7. zaplanowane i zorganizowane przez nauczycieli procesy edukacyjne oparte głównie 
na metodach podających są postrzegane przez uczniów jako nieciekawe i nie 
zachęcające do uczenia się; 

8. podejmowane przez nauczycieli działania umożliwiające uczniom powiązanie różnych 
dziedzin wiedzy i całościowe postrzeganie świata nie są powszechne.

III. Licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia

Mocne strony:
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1. Kadra pedagogiczna szkoły trafnie diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów i 
dostosowuje środki dydaktyczne tak, by skutecznie realizować podstawę 
programową.

2. Zarządzanie  szkołą  służy  jej  społeczności,  a przede  wszystkim  wpływa  na 
poczucie  bezpieczeństwa.  Poprawie  ulega  wyposażenie  szkoły,  chociaż  wszyscy  
dostrzegają  konieczność  dalszego  podnoszenia  poziomu warunków lokalowych.

3. Realizacja  przez  technika  projektów  edukacyjnych  i staży  zagranicznych  pozwala  
wyposażyć  uczniów  w dodatkowe kompetencje, co znacząco zwiększa ich szanse na 
lokalnym i regionalnym rynku pracy.

4. Nauczyciele  w technikach wykorzystują  aktywizujące  metody,  ciekawe  i atrakcyjne  
formy  pracy, a także  różnorodne pomoce  dydaktyczne,  co zachęca  młodzież  do 
aktywnego  uczestnictwa  w zajęciach  i olimpiadach,  wyzwala samodzielność,  
sprzyja  realizacji  własnych  pomysłów  oraz  skutkuje  dobrym  przygotowaniem  
absolwentów do podjęcia dalszej edukacji w szkole wyższej.

5. Nauczyciele   wykorzystują   wiedzę   na temat   osiągnięć   uczniów   z poprzedniego   
etapu   edukacyjnego, a podejmowane  odpowiednie  działania  skutkują  większym  
zaangażowaniem  młodzieży  w proces  edukacyjny oraz  w efekcie  uwidaczniają  się  
w uzyskiwaniu  przez  uczniów  coraz  lepszych  wyników  w zakresie  egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

6. Efektywny nadzór pedagogiczny dyrektorów szkół pozwala  na poprawę  oddziaływań 
wobec  uczniów  zarówno  pod względem  dydaktycznym  jak  i wychowawczym.  
Wpływa  także  na zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa.

Słabe strony:
1. W pracy z uczniami nie zawsze inspiruje się ich do kreatywnego działania.
2. Monitorowanie osiągnięć uczniów nie zawsze odbywa się w sposób w pełni 

odpowiadający na ich potrzeby.

IV. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Mocne strony:
1. Indywidualizacja działań nauczycieli i wychowawców, adekwatnie do potrzeb i 

możliwości wychowanków, wpływa na efektywność procesu edukacyjnego i 
socjoterapeutycznego oraz pozwala każdemu z nich osiągnąć sukces na miarę swoich 
możliwości.

2. Działania ośrodka w zakresie organizacji czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, 
włączania podopiecznych do podejmowania aktywności na rzecz społeczności 
lokalnej, sprzyjają adaptacji wychowanków oraz realizacji zadań i celów placówki 
resocjalizacyjnej.

3. Nauczyciele podejmują działania adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i 
możliwości wychowanków oraz odpowiednie do specyfiki ośrodka, co sprawia, że 
nabywanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, oparte o 
zasady resocjalizacji włączającej, jest procesem użytecznym i efektywnym.
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V. Międzyszkolny ośrodek sportowy, szkolne schronisko młodzieżowe, placówki 
zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania

Mocne strony:
1. Wychowawcy rozpoznają potrzeby i możliwości swoich podopiecznych, podejmują 

skuteczne działania udzielając im stosownego wsparcia oraz zachęcając ich do 
aktywności i podejmowania inicjatyw. Placówki proponują szeroki wachlarz zajęć 
rozwijających zainteresowania i talenty młodych ludzi co przekłada się na ich 
indywidualne sukcesy.

2. Powszechne poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wśród 
wychowanków jest wynikiem działań placówki ukierunkowanych na systematyczne 
podnoszenie standardów bezpieczeństwa, warunków mieszkaniowych oraz poziomu 
organizacyjnego.

3. Pracownicy placówki systematycznie współpracują ze sobą przy planowaniu, 
organizowaniu i realizacji wszystkich zadań statutowych.

4. Organizacja pracy placówki służy zapewnieniu turystom bezpiecznych warunków 
pobytu oraz zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji 
turystycznej.

5. W internatach podejmowane są działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
mieszkańcom, jednakże są one skuteczne w przypadku jednej placówki.

6. W efektywny sposób zapewnia się wychowankom wsparcie w ich rozwoju 
intelektualnym i społecznym, tworzy się warunki do podejmowania przez nich 
odpowiedzialności za siebie.

Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych ewaluacji:
1. W działaniach zmierzających do podniesienia efektywności kształcenia należy zwrócić 

większą uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych.
2. W procesie planowania pracy dydaktycznej należy w większym stopniu uwzględnić 

współpracę nauczycieli uczących w jednym oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych 
dziedzin wiedzy i jej wykorzystania. 

3. Kontynuować działania w zakresie realizacji  projektów edukacyjnych i staży 
zagranicznych z wykorzystaniem funduszy z EFS-u, w tym programu POWER.

4. W procesie monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów należy uwzględniać ich 
potrzeby i możliwości.

5. Kontynuować działania zmierzające do poprawy istniejących warunków lokalowych, 
które w znaczący sposób wpływają na poczucie bezpieczeństwa uczniów.

6. W internatach należy podejmować działania służące zapewnieniu wychowankom 
właściwej atmosfery uczenia się oraz rozwijaniu ich zainteresowań. 

7. Kontynuować działania aktywizujące młodzież do podejmowania odpowiedzialności 
za własny rozwój.

B. Kontrole

Kontrole planowe:



6

 
I. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Wnioski:
1. Kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia, były zgodne 
z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2018/2019.  

2. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń. 

II. Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Wnioski:
1. Dyrektorzy, organizując kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zapewniają 

właściwe warunki, niezbędny sprzęt oraz w zdecydowanej większości zajęcia 
specjalistyczne.

2. Często ma miejsce przydzielenie prowadzenia zajęć nauczycielom lub specjalistom 
nie posiadającym kwalifikacji odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

3. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne nie zawsze spełniają wymogi 
prawne. 

4. Współpraca nauczycieli i rodziców przy organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów w wielu przypadkach jest niewystarczająca.

Rekomendacje:
1. Wsparcia wymaga organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze zwróceniem 

uwagi na współpracę w tym zakresie pomiędzy nauczycielami, specjalistami 
i rodzicami oraz konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych.

2. W związku widoczną tendencją wzrostową liczby uczniów 
z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem i z zespołem Aspergera, zasadnym jest 
uruchomienie w doskonaleniu nauczycieli szkoleń z zakresu pracy z takimi uczniami.  

 
III. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół  i przedszkoli w zakresie organizacji 

nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz 
własnej historii  i kultury

Wnioski:
1. Dyrektorzy kontrolowanych szkół organizują naukę języka mniejszości narodowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
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Rekomendacje:
1. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie języków 

mniejszości narodowych, powinni zwracać uwagę na przepisy dotyczące kształcenia 
osób przybywających zza granicy.

IV. Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych z przedszkolami i szkołami

Wnioski:
1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne współpracują z przedszkolami, szkołami 

i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 

zasięgały opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub wychowawców 
placówki, w której uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o problemach 
dydaktycznych i wychowawczych ucznia.

3. Wszystkie kontrolowane poradnie psychologiczno-pedagogiczne wspierały 
merytorycznie nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, głównie poprzez 
działalność informacyjno-szkoleniową, organizację warsztatów oraz udział 
pracowników poradni w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów.  

Rekomendacje:
1. Częściej podejmowana przez dyrektorów szkół i placówek współpraca z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie, m. in. określenia niezbędnych do nauki 
ucznia niepełnosprawnego warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej, czy 
też dokonywanej na terenie szkoły wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego warunkować będzie skuteczną pomoc.

2. Przestrzegać zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                  
i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z 
przepisami prawa.

Kontrole doraźne

I. Kontrole wykonania zaleceń wydanych w roku szkolnym 2016/2017

Wnioski:
1. W zdecydowanej większości szkół wydane zalecenia zostały zrealizowane.
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2. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie organizacji i udzielania uczniom  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania.

II. Kontrole w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez nowo założoną szkołę 
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia 
działalności

Wnioski:
1. Szkoły posiadają wpisy do ewidencji szkół niepublicznych, a  zawarte w zaświadczeniu 

dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. W większości kontrolowanych szkół łączny wymiar obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest zgodny z ramowym planem nauczania szkoły publicznej danego 
typu.

3. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzana jest zgodnie z obowiązującym 
prawem oświatowym, a drobne uchybienia dotyczą zapisów w dziennikach zajęć oraz 
zapisów w arkuszach ocen. 

4. Stosowane zasady klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów są zgodne 
z zasadami ustalonymi dla szkół publicznych. 

5. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe kształcą w zawodach określonych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

6. Szkoły realizują programy nauczania uwzględniające podstawy programowe 
kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.

7. Nie wszyscy zatrudnieni w szkołach nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje do 
nauczania przydzielonego przedmiotu, bądź prowadzonych zajęć. 

Rekomendacje:
1. Zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczanych 

przedmiotów oraz zajęć specjalistycznych.
2. Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad systematycznością prowadzenia dokumentacji  

przebiegu nauczania w szkołach niepublicznych.

III. Kontrole doraźne i interwencje 

Wnioski:
1. W odniesieniu do lat ubiegłych zdecydowanie wzrosła liczba skarg rodziców 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach  oraz 
placówkach.

2. W niektórych szkołach nie w pełni dba się o bezpieczeństwo uczniów - niewłaściwe 
ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć, błędy w prowadzonej dokumentacji 
powypadkowej, niewłaściwa organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw.

3. Dyrektorzy niektórych szkół i placówek w niewielkim zakresie sprawują nadzór 
pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, 
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przestrzeganiem przez nauczycieli obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
organizacją zajęć lekcyjnych, prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania. 

4. W wielu przypadkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie jest organizowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - niewłaściwe diagnozowanie potrzeb
 i możliwości uczniów, brak wsparcia dla uczniów mających trudności, brak działań 
wynikających z potrzeb ucznia, błędy w konstruowaniu indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych.

5. Często występowały nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy szkół i placówek -  
przydzielanie godzin niezgodnie z ramowymi planami nauczania, niewłaściwe 
łączenie klas, przydzielanie godzin nauczycielom nieposiadającym odpowiednich 
kwalifikacji.

6. W wielu przypadkach nauczyciele nie stosowali się do obowiązującego prawa 
w zakresie oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego. 

Rekomendacje:
1. Dyrektorzy szkół i placówek powinni wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przez 

nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz respektowania przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2. Szczególny nacisk położyć na zapewnienie uczniom bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole i placówce. 

3. Organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną stosownie do potrzeb 
i deficytów uczniów, bądź wychowanków.

4. Przestrzegać zasad opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych określonych przepisami prawa.

IV. Kontrola organizacji pracy szkoły/placówki

Wnioski:
1. Uwagi wniesione do arkuszy organizacyjnych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty  

w zdecydowanej większości zostały uwzględnione przez szkoły i placówki.
2. W większości szkół i placówek organizacja pracy była zgodna z arkuszami 

organizacyjnymi. 
3. W niektórych przypadkach stwierdzono brak odpowiednich kwalifikacji nauczycieli do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i specjalistycznych.
4. Tygodniowe wymiary godzin nie zawsze były zgodne z wytycznymi zawartymi 

w szkolnych planach nauczania. 

Rekomendacje:
1. Zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do rodzaju 

prowadzonych zajęć oraz motywować ich do podwyższania kwalifikacji. 

C. Monitorowanie

I. Monitorowanie z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we 
wszystkich typach szkół
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Wnioski:
1. Dyrektorzy niektórych przedszkoli niezgodnie z obowiązującymi przepisami objęli 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia dzieci, którym ona nie przysługiwała.
2. Wielu dyrektorów nie uwzględniło informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, która 

była swego rodzaju instrukcją.
3. Zdarzało się wpisywanie w ankietach danych osobowych uczniów objętych pomocą 

albo nauczycieli, którzy ją organizują.

Rekomendacje:
1. Należy przypomnieć normy prawne i zasady dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.
2. W ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora na bieżąco 

weryfikować prawidłowość organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
przedszkolach i szkołach.

3. Na bieżąco i systematycznie zapoznawać się z informacjami i komunikatami 
zamieszczanymi przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

II. Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na 
strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Wnioski:
1. Przed dopuszczeniem do zajęć uczniowie są zapoznawani z zasadami i metodami 

pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności 
na stanowiskach strzelniczych i poza nimi.

2. Przed rozpoczęciem zajęć osoby prowadzące zajęcia każdorazowo sprawdzają i 
upewniają się, że stan wszystkich urządzeń i sprzętu, instalacji elektrycznej i innych 
narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla 
bezpieczeństwa uczniów.

3. Strzelnice we wszystkich szkołach są typu krytego, a wyposażenie i sprzęt tam 
zgromadzony posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.

4. Strzelnice oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 
nieuprawnionym (np. miejsce przechowywania broni i amunicji, strefa strzelań), są 
odpowiednio oznakowane, oraz odpowiednio zabezpieczone przed swobodnym do 
nich dostępem.

Rekomendacje:
1. W szkołach, w których są uczniowie niepełnosprawni należy wzmocnić działania 

w kierunku integracji ucznia niepełnosprawnego ze środowiskiem rówieśniczym, w 
tym z uczniami pełnosprawnymi poprzez motywowanie ich do korzystania z zajęć 
na strzelnicach.

2. Na strzelnicy szkolnej niezależnie od wielkości pomieszczenia należy umieszczać 
w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń 
i sprzętów, plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, 
dróg ewakuacji, miejsca instalacji telefonu.

3. Uczniów biorących udział w zajęciach na strzelnicy szkolnej należy zabezpieczać przed 
działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników poprzez 
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wyposażenie w niezbędne środki ochrony indywidualnej w szczególności w 
ochronniki wzroku.

4. Śrut ołowiany, preparaty chemiczne do konserwacji pistoletów i karabinków 
wiatrówkowych należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach opatrzonych 
napisami zawierającymi nazwę zawartości oraz informującymi o ich 
niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.

III. Monitorowanie stanu doradztwa zawodowego w szkołach.

Wnioski:
1. Zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego wynikające z ramowego planu 

nauczania w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2017/2018 są realizowane 
tylko w nielicznych szkołach.

2. Szkoły są przygotowane do realizacji tematyki zajęć edukacyjnych z doradztwa 
zawodowego wynikającej z ramowego planu dla branżowej szkoły I stopnia – kadra 
posiada odpowiednie kwalifikacje, programy nauczania są dostosowane do specyfiki 
szkoły.

3. Zdaniem dyrektorów realizacja doradztwa zawodowego będzie dodatkowym 
wsparciem dla uczniów w dokonywaniu właściwych wyborów.

4. Zdaniem dyrektorów materiały z zakresu doradztwa zawodowego opracowane przy 
wykorzystaniu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie będą pomocne przy realizacji ustawowych zadań szkoły.

Rekomendacje:
1. Realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

D. Wspomaganie

Wnioski:
1. Podlaski Kurator Oświaty wspierał szkoły i placówki województwa podlaskiego                     

w realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.
2. Analizy wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora 

Oświaty, były udostępniane dyrektorom szkół i placówek poprzez publikację  na 
stronie internetowej kuratorium, w Podlaskich Wieściach Oświatowych i  podczas 
narad.

3. Zakres tematyczny  form doskonalenia nauczycieli realizowanych ze środków 
wyodrębnionych w budżecie wojewody w roku szkolnym 2017/2018 tzw. grantów był 
zgodny z oczekiwaniami uczestników, a zorganizowane konferencje, warsztaty 
kaskadowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

4. Organizowane  przez Podlaskiego Kuratora Oświaty konferencje, narady, spotkania 
dotyczące m.in. wdrażania reformy oświaty, edukacji zdrowotnej,  funkcjonowania 
szkolnictwa zawodowego, kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, edukacji włączającej, realizacji programów rządowych służyły 
upowszechnianiu wiedzy i prawa oraz prezentacji dobrych praktyk. 
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5. Ścisła współpraca wizytatorów ze szkołami i placówkami  w ramach utworzonych tzw. 
rejonów wizytacyjnych znacznie zwiększyła efektywność wspomagania i była 
pozytywnie odbierana przez dyrektorów. 

6. Opracowane w roku szkolnym 2017/2018 „Zasady wojewódzkiego systemu 
wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i wychowawcze oraz 
wojewódzkiego systemu wspierania instytucji realizujących zadania oświatowe, 
prowadzonego w ramach wspomagania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty” są 
podstawą do podejmowania zintegrowanych działań służących uczniom. 

Rekomendacje:
1. Kontynuować wspieranie szkół i placówek w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizację konferencji, spotkań .
2. Kontynuować wsparcie w rejonach wizytacyjnych, uwzględniając potrzeby  oraz 

specyfikę  szkół i placówek. 
3. Upowszechniać wśród dyrektorów szkół i placówek informację o możliwości 

publikacji przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.
4. Publikować wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty i prezentować je na spotkaniach, naradach z dyrektorami szkół i 
placówek oraz  z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
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