Plan nadzoru pedagogicznego
Pomorskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2016/2017
ze zmianami z dnia 25 stycznia 2017 r.
(Wersja ujednolicona)

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270).

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

I.

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie
jakości
kształcenia
zawodowego
w
szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
5. Przygotowanie do wdrożenia od roku 2017/2018 nowej podstawy
programowej.

II.

Liczba i zakres kontroli planowych

Lp. Tematyka kontroli planowych
1

2

III.
Lp.
1

Prawidłowość organizacji
i funkcjonowania biblioteki
szkolnej

Realizacja kształcenia dualnego
w ramach praktycznej nauki
zawodu

Typ szkoły/rodzaj
placówki
publiczne szkoły
podstawowe
publiczne gimnazja
publiczne licea
ogólnokształcące
publiczne technika
publiczne zasadnicze szkoły
zawodowe
publiczne technika
publiczne zasadnicze szkoły
zawodowe

Liczba
kontroli
158
94
27
24
25
23
34

Liczba i zakres ewaluacji planowych
Typ szkoły/rodzaj
placówki
Ewaluacje problemowe
szkoły podstawowe
wskazane przez Ministra
gimnazja
Edukacji Narodowej:
licea ogólnokształcące
1. Kształtowane są postawy i technika
respektowane normy
zasadnicze szkoły
społeczne;
zawodowe
2. Szkoła lub placówka
szkoły policealne
wspomaga rozwój uczniów, ośrodki dokształcania i
z uwzględnieniem ich
doskonalenia zawodowego
indywidualnej sytuacji.
niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego
i praktycznego
Zakres ewaluacji

Liczba
ewaluacji
29
13
9
5
7
4
1
2

2

Ewaluacje problemowe w
zakresie wybranym przez
Pomorskiego Kuratora
Oświaty:
1. Procesy edukacyjne są
zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się;
2. Uczniowie
nabywają
widomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej.

IV.

szkoły podstawowe
gimnazja
licea ogólnokształcące
technika
zasadnicze szkoły
zawodowe
szkoły policealne
Centra Kształcenia
Praktycznego
niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego
i praktycznego

12
10
6
0
3
12
1
3

Monitorowanie w roku szkolnym 2016/17, obejmuje:

„Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących
kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”
W przypadku potrzeby działań nieujętych w niniejszym planie nadzoru
pedagogicznego Pomorski Kurator Oświaty podejmie działania doraźne, zgodnie
z zapisem § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

