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1. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie obejmuje informacje
zewnętrznej i kontroli przeprowadzonych w okresach:
- 1 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.,
- 1 września 2014 r. - 31 maja 2015 r.

o

wynikach

ewaluacji

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 26 ewaluacji
zewnętrznych, w tym 2 całościowe i 24 problemowe. Pozwoliło to na zrealizowanie
100,4% planu ewaluacji na rok szkolny 2013/2014.
W okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. odbyło się 208 ewaluacji
(25 całościowych i 183 problemowe), co stanowi 88,8% założonego na rok szkolny
2014/2015 planu. Poddane ewaluacji szkoły najczęściej uzyskiwały poziom wysoki
(B) - 49,74% oraz średni (C) - 31,74%, rzadziej podstawowy (D) - 9,07%, bardzo
wysoki (A) - 7,2% i niski (E) - 2,33%.
Przeprowadzone ewaluacje wskazują, że wyznaczanie przez szkoły i placówki
kierunków pracy odbywa się po uprzednim rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań
rodziców, a przyjęte koncepcje funkcjonowania są powszechnie akceptowane.
Szkoły pełnią istotną rolę w małych środowiskach, integrują lokalną społeczność.
Podejmowane przez nie działania są realizowane przy wsparciu rodziców
i podmiotów zewnętrznych.
Badane szkoły prowadzą diagnozy, które stanowią podstawę organizowania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i proponowania różnych form zajęć
zwiększających szanse edukacyjne (prowadzonych także w ramach programów ze
środków Unii Europejskiej). Wnioski z rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów nie
zawsze przekładają się na indywidualizowanie procesu kształcenia na lekcji.
Proces edukacyjny jest wzbogacany przez wdrażanie nowatorskich rozwiązań.
Na pokreślenie zasługuje coraz powszechniejsze stosowanie przez nauczycieli
elementów oceniania kształtującego. Natomiast nadal w wielu szkołach dzieci
i młodzież mają niewielki wpływ na organizację procesu dydaktycznego i ograniczone
możliwości wzajemnego uczenia się.
Szkoły prowadzą analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz badań
wewnętrznych, dotyczących w szczególności osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Wnioski z analiz są wykorzystywane do podejmowania działań służących poprawie
efektów kształcenia. W znacznej części placówek działania te nie przynoszą
oczekiwanych rezultatów. Stwierdzono również, że szkoły nadal w zbyt małym
zakresie korzystają z wyników zewnętrznych badań edukacyjnych.
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. pracownicy Kuratorium Oświaty
w Olsztynie przeprowadzili 5 kontroli planowych w zakresie realizacji przez publiczne
placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu
i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym
z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa (zgodnie
z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Wyniki kontroli wskazują na
konieczność systematycznego wspomagania szkół i placówek oraz rozwijania sieci
współpracy i samokształcenia.
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Od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. przeprowadzono 315 kontroli planowych.
Stanowi to 100% planu założonego na rok szkolny 2014/2015.
W roku szkolnym 2013/2014 od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.
przeprowadzono 72 kontrole doraźne, a w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja
2015 r. - 164. W wyniku kontroli najwięcej zaleceń wydano w następujących
obszarach:
- zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki (warunki pobytu w szkole, przemoc słowna lub fizyczna),
- przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz prowadzenia egzaminów,
- realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
- przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty.
W nadzorowanych szkołach zdarzają się też przypadki niewłaściwej organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie dokonywania
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem oraz dostosowania wymagań
edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
Rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonowania szkół i placówek w woj.
warmińsko-mazurskim:
1. Dalsze wspomaganie szkół w realizacji działań na rzecz poprawy efektów
kształcenia, wychowania i opieki.
2. Podejmowanie w ramach wspomagania tematyki dotyczącej stosowania
nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej oraz włączania uczniów
w organizację procesu dydaktycznego i umożliwiania im pracy zespołowej.
3. Przeprowadzanie lokalnych debat dotyczących jakości edukacji
we współpracy z samorządem terytorialnym.
4. Organizowanie konferencji, seminariów oraz spotkań z dyrektorami na
temat wykorzystania wyników ewaluacji zewnętrznej dla doskonalenia
jakości pracy szkół i placówek.
5. Uwzględnianie przy ustalaniu zakresu ewaluacji i tematyki kontroli tych
obszarów pracy szkół, które wymagają doskonalenia (np. prawidłowość
działań wynikających z programów wychowawczych i profilaktyki,
realizacja podstawy programowej, jakość opinii i orzeczeń wydawanych
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, planowanie pracy przez
nauczycieli i stosowanie przez nich ustalonych zasad oceniania, efekty
kształcenia, wychowania i opieki).
6. Upowszechnianie informacji o prowadzonych przez różne instytucje
badaniach edukacyjnych oraz stosowanych w szkołach przykładach dobrej
praktyki.
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2. Ewaluacja
Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.)
2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji
W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia
2014 r.) przeprowadzono 26 ewaluacji zewnętrznych, w tym 2 całościowe oraz 24
problemowe, co obrazuje poniższa tabela.
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek
Lp.

Typ szkoły/placówki

Liczba ewaluacji:
całościowe

problemowe

łącznie

1.

Przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego

-

11

11

2.

Przedszkola specjalne

-

-

-

3.

Szkoły podstawowe

-

4

4

4.

Gimnazja

-

3

3

5.

Licea ogólnokształcące

-

-

-

6.

Technika

-

-

7.

Zasadnicze szkoły zawodowe

1

-

1

8.

Szkoły specjalne

-

-

-

9.

Inne szkoły, o których mowa
w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy
o systemie oświaty

-

-

-

10.

Poradnie psychologicznopedagogiczne

1

2

3

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

11. Biblioteki pedagogiczne
12.

Placówki doskonalenia
nauczycieli

Placówki oświatowowychowawcze
Placówki kształcenia
14. ustawicznego i inne, o których
mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy

13.

MOW-y, MOS-y i inne ośrodki,

15. o których mowa w art. 2 pkt 5
ustawy
Placówki zapewniające opiekę

16. i wychowanie, o których mowa
w art. 2 pkt 7
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17.

Kolegia pracowników służb
społecznych

-

-

-

Suma

2

24

26

W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 231 ewaluacji, w tym 107 w szkołach
samodzielnych i 124 w zespołach szkół.
Od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 26 ewaluacji, w tym
12 w szkołach samodzielnych i 14 w zespołach szkół.
W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie 231 ewaluacji, w tym:
23 ewaluacje całościowe oraz 208 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań
wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych
typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez
kuratora oświaty:
a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 20 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 99 ewaluacji;
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 6 ewaluacji;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 6 ewaluacji;
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 2 ewaluacje;
f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 6 ewaluacji;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 69 ewaluacji.
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Od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 26 ewaluacji, w tym
2 ewaluacje całościowe oraz 24 problemowe w zakresie wymagań wskazanych
w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół
i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty:
a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 7 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 6 ewaluacji;
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 1 ewaluację;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 3 ewaluacje;
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 0 ewaluacji;
f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 1 ewaluację;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 6 ewaluacji.
W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 sierpnia 2014 roku) zrealizowano 232
ewaluacje, co stanowi 100,4% planu, w tym 24 ewaluacje całościowe - 104% planu,
208 ewaluacji problemowych - 100% planu,
w ramach wymagań:
a) wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2013/2014 - 139 ewaluacji - 100% planu;
b) wybranych przez kuratora oświaty - 69 ewaluacji - 100% planu.
W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 sierpnia 2014 roku) kurator oświaty zajął
stanowisko wobec 11 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów
z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając:
- zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 0 przypadków;
- zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 3 przypadki;
- brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 8 przypadków.
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2.2. Wyniki ewaluacji
2.2.1.
Zestawienie
ilościowych
wyników
ewaluacji
przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek
Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach
szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych
zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych
i w zespołach).

I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A
6
2
5
1
2
B
5
2
3
1
C
1
1
D
E
*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych
Poziom

10.
-

11.
-

12.
-

Razem
16
11
2
-

III. Szkoły podstawowe*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
B
2
1
1
4
C
2
2
1
5
D
1
1
2
E
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

IV. Gimnazja*
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
1
1
-

3.
1
1
-

4.
-

5.
1
1
-

Wymaganie
6.
7.
1
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
1
-

12.
-

Razem
4
2
2
-
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*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
VII. Zasadnicze szkoły zawodowe*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
B
1
1
1
1
4
C
1
1
1
1
1
1
6
D
1
1
2
E
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poziom
A
B
C
D
E

1.
1
-

2.
1
-

3.
1
-

4.
1
-

5.
1
2
-

Wymagania
6.
7.
2
1
3
-

8.
1
-

9.

10.

11.

12.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

10.
x
x
x
x
x

11.
x
x
x
x
x

12.
x
x
x
x
x

10.
x
x
x
x
x

11.
x
x
x
x
x

12.
x
x
x
x
x

Razem
5
9
-

XII. Placówki doskonalenia nauczycieli
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
-

3.
-

4.
-

5.
1
-

Wymaganie
6.
7.
1
1
-

8.
-

9.
x
x
x
x
x

Razem
2
1
-

XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze
Poziom
A
B
C
D
E

1.
1
-

2.
-

3.
1
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8.
x
x
x
x
x

9.
x
x
x
x
x

Razem
2
-
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XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy

Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
1
-

3.
1
-

4.
-

5.
1
-

Wymaganie
6.
7.
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
-

12.
-

Razem
3
-

XV. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
1
-

3.
1
-

4.
-

5.
1
-

Wymaganie
6.
7.
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
-

12.
x
x
x
x
x

Razem
1
2
-
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2.2.2. Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji
szkół i placówek w ramach badanych obszarów
Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na
podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów
*tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze wyniki ewaluacji w ramach
poszczególnych obszarów, zawierające np. mocne strony, osiągnięcia oraz słabe
strony, trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech
wskazań).
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Procesy
wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”

1. Realizacja procesów
wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb
wychowanków, a także ich
możliwości psychofizycznych.
2. Stosowanie nowatorskich
rozwiązań służących rozwojowi
dzieci. Wdrażanie przez nauczycieli
programów własnych.

Nie stwierdzono.

2.

"Dzieci nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Monitorowanie i analizowanie
postępów wychowanków
z uwzględnieniem ich możliwości
rozwojowych.
2. Wdrażanie zmian
przyczyniających się do rozwijania
umiejętności i zainteresowań dzieci
w oparciu o wnioski z analizy ich
osiągnięć.
3. Realizacja projektów
edukacyjnych oraz innych
przedsięwzięć (konkursy, akcje
społeczne, imprezy, uroczystości)
kształtujących różnorodne
umiejętności i przygotowujących
dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Nie stwierdzono.

3.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Kształtowanie właściwych postaw
wychowanków (respektowanie norm
społecznych, bezpieczne
zachowania, odpowiedzialność,
tolerancja) poprzez różnorodne i
spójne (prowadzone przez
nauczycieli i rodziców)
oddziaływania wychowawcze.
3. Zaangażowanie rodziców
w analizę, ocenę oraz
modyfikowanie działań
wychowawczych przedszkola.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:

1. Wspomaganie rozwoju dzieci
w oparciu o rozpoznanie ich

Nie stwierdzono.
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„Przedszkole
wspomaga rozwój
dzieci, z uwęględnieniem ich
indywidualnej
sytuacji”;
„Rodzice są
partnerami
przedszkola”.
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

indywidualnej sytuacji w zakresie
potrzeb i możliwości.
2. Współpraca w procesie
wspierania indywidualnego rozwoju
wychowanków z różnorodnymi
podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc dzieciom i ich
rodzicom.
3. Zaangażowanie rodziców
w realizację przedsięwzięć
podejmowanych przez przedszkola
(wspólne przygotowywanie imprez
i uroczystości przedszkolnych,
realizacja zadań wychowawczych
i edukacyjnych).
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych
Szkoły podstawowe*
Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”

1. Poszerzanie oferty szkół poprzez
realizację programów i projektów
edukacyjnych.
2. Udzielanie dzieciom informacji
zwrotnej o postępach w nauce,
przydatnej w dalszym uczeniu się.

1. Niezbyt powszechne
umożliwianie uczniom uczenia się
od siebie.
2. Niewielki zakres stosowanych
w pracy szkoły nowatorskich
rozwiązań służących rozwojowi
uczniów.

2.

„Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Odnoszenie przez część uczniów
sukcesów w różnorodnych
konkursach i zawodach sportowych.

1. Mała skuteczność
podejmowanych działań
zmierzających do podniesienia
efektów kształcenia.
2. Niezadowalający poziom
opanowania wiadomości
i umiejętności określonych
w podstawie programowej
w zakresie badanym sprawdzianem
zewnętrznym (w wielu szkołach
wyniki niskie i niższe niż średnie).

3.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Respektowanie przez uczniów
ustalonych w szkole zasad
zachowania i norm postępowania.
2. Zaangażowanie uczniów
w realizację różnorodnych
przedsięwzięć, w tym
podejmowanych w ramach
działalności samorządu
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uczniowskiego.
3, Tworzenie bezpiecznych
warunków pobytu uczniów w szkole.

4.

Inne: „Szkoła lub
placówka wspomaga
rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”,
„Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych”
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

1. Organizowanie różnorodnych
zajęć wspierających dzieci
(dydaktyczno-wyrównawczych i
specjalistycznych), rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia.
2. Udzielanie uczniom wsparcia
adekwatnie do zdiagnozowanych
potrzeb.
3. Współpraca z różnorodnymi
podmiotami zewnętrznymi
świadczącymi poradnictwo i pomoc
uczniom.

Nie stwierdzono.

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

Gimnazja*

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”

1. Poszerzanie oferty szkół poprzez
realizację programów i projektów
edukacyjnych.

1. Niezbyt powszechne
umożliwianie uczniom wpływania
na sposób organizowania i przebieg
uczenia się.
2. Mały zakres stosowania
nowatorskich rozwiązań służących
rozwojowi gimnazjalistów.

2.

„Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie

1. Planowanie pracy dydaktycznej z
wykorzystaniem informacji
z monitorowania oraz analizowania
osiągnięć uczniów, w tym
uzyskanych na poprzednim etapie

1. Niska skuteczność działań
podejmowanych w oparciu
o wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów,
brak poprawy efektów uczenia się.
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programowej”

edukacyjnym.

2. Niezadowalający poziom
opanowania wiadomości
i umiejętności określonych
w podstawie programowej
w zakresie mierzonym na egzaminie
gimnazjalnym.

3.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Podejmowanie skutecznych
działań wychowawczych
zapewniających uczniom
bezpieczeństwo.
2. Prezentowanie przez młodzież
właściwych postaw i respektowanie
ustalonych zasad zachowania.

1. Niewielki udział uczniów i
rodziców w modyfikacji działań
wychowawczych.

4.

Inne: „Szkoła lub
placówka wspomaga
rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej
sytuacji”,
„Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne,
uwzględnia wnioski z
analizy wyników
sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w
zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i
wewnętrznych”
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

1. Wspieranie uczniów w rozwoju
poprzez organizowanie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych
i rozwijających zainteresowania,
udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Prowadzenie wewnętrznych
badań edukacyjnych
i wykorzystywanie ich wyników
do doskonalenia pracy szkół.

Nie stwierdzono.

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

1. Aktywność i zaangażowanie
gimnazjalistów w realizację różnych
przedsięwzięć (akcje charytatywne,
imprezy szkolne i środowiskowe).
2. Współpraca z różnorodnymi
instytucjami środowiska lokalnego
korzystnie wpływająca na rozwój
uczniów.

1. Przygotowywanie
i modyfikowanie koncepcji pracy
gimnazjum przy małym
współudziale uczniów i rodziców.
2. Niska aktywność rodziców
w inicjowaniu działań na rzecz
rozwoju uczniów.
3. Zarządzanie szkołą w sposób,
który nie prowadzi
do podejmowania przez nauczycieli
nowatorskich działań.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

15

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Promowana jest
wartość edukacji”

1. Promowanie wartości edukacji
wśród nauczycieli, pracowników
administracji szkół i placówek
oświatowych oraz rodziców,
prowadzenie licznych działań
kształtujących postawę uczenia się
przez całe życie.

Nie stwierdzono.

2.

„Wykorzystywane są
zasoby placówki i
środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju”

1. Współpraca z wieloma
instytucjami działającymi na rzecz
oświaty, m.in. w zakresie
kształcenia zawodowego,
przekładająca się na wzrost
atrakcyjności oferty i zwiększenie
dostępności świadczonych usług.
2. Systematyczne pozyskiwanie
opinii klientów na temat jakości
świadczonych usług oraz ich
wykorzystywanie do modyfikowania
oferty szkoleniowej i doskonalenia
metod pracy.

Nie stwierdzono.

3.

„Placówka w
planowaniu pracy
uwzględnia wnioski z
analizy badań
zewnętrznych i
wewnętrznych”

1. Prowadzenie wewnętrznych
badań i analiz służących ocenie
jakości świadczonych usług oraz
tworzenie oferty adekwatnej do
potrzeb klientów.
2. Wykorzystywanie zewnętrznych
badań edukacyjnych dotyczących
doradztwa zawodowego i tematyki
proponowanych szkoleń.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

1. Uwzględnianie przy modyfikacji
koncepcji pracy placówki oczekiwań
osób, instytucji i organizacji
korzystających z jej oferty.
2. Realizowanie nowatorskich
rozwiązań przyczyniających się do
rozwoju klientów placówki.
3. Dokonywanie przez pracowników
merytorycznych ewaluacji swojej
pracy, wdrażanie przez nich
wniosków ze sprawowanego przez
dyrektora nadzoru pedagogicznego.

Nie stwierdzono.
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Placówki doskonalenia nauczycieli

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Słabe strony

Mocne strony

1.

„Promowana jest
wartość edukacji”

Nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.

2.

„Wykorzystywane są
zasoby placówki i
środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju”

1. Prowadzenie systematycznej
współpracy z instytucjami i
organizacjami środowiska
lokalnego, adekwatnej do
zdiagnozowanych potrzeb i
zorientowanej na wzajemny rozwój.

Nie stwierdzono.

3.

„Placówka w
planowaniu pracy
uwzględnia wnioski z
analizy badań
zewnętrznych i
wewnętrznych”

1. Przeprowadzanie wewnętrznych i
zewnętrznych badań oraz analiz
służących ocenie jakości
świadczonych usług i tworzeniu
oferty zgodnej z potrzebami
klientów.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:
……………………

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Placówki oświatowo-wychowawcze

Lp.
1.

Badane
wymaganie
„Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój wychowanków
i umożliwiającą
organizację pracy w
sposób sprzyjający
osiąganiu celów”

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży
różnorodnych możliwości rozwijania
zainteresowań i uzdolnień
(w szczególności artystycznych
i sportowych) oraz wzbogacania
wiedzy, a także propagowanie
zdrowego stylu życia.
2. Wprowadzanie zmian
w funkcjonowaniu placówek
na podstawie wniosków
z monitorowania efektowności czasu
spędzanego w nich przez
wychowanków oraz opinii
wyrażanych przez osoby
korzystające z oferty placówek.

Słabe strony
Nie stwierdzono.

17

2.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Zapewnienie bezpiecznych
warunków pobytu osobom
korzystającym z oferty placówek.
2. Podejmowanie działań
profilaktycznych i wychowawczych
sprzyjających kształtowaniu
pożądanych postaw, prezentowanie
przez wychowanków właściwych
zachowań.

Nie stwierdzono.

3.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

4.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a
ustawy

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”

1. Wdrażanie nowatorskich
rozwiązań i wykorzystywanie
nowoczesnych technologii przy
organizowaniu procesu
edukacyjnego.

Nie stwierdzono.

2.

„Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Wyposażanie uczniów
w umiejętności przydatne
na kolejnym etapie kształcenia oraz
umożliwiające dobre funkcjonowanie
na rynku pracy.
2. Poprawa wyników uzyskiwanych
przez kursantów na egzaminach
potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.

Nie stwierdzono.

3.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Budowanie pozytywnych relacji
między nauczycielami i uczącymi
się, uzgadnianie obowiązujących
zasad zachowania.
2. Respektowanie przez całą
społeczność ustalonych reguł
i obowiązujących norm.

Nie stwierdzono.

4.

Inne: (ewaluacja
problemowa w zakresie
wybranym przez
Kuratora Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Podejmowane w
placówce działania są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
osiąganiu celów
placówki”

1. Organizowanie procesów
edukacyjnych w sposób
umożliwiający wychowankom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy
i jej wykorzystanie oraz lepsze
zrozumienie świata i funkcjonowanie
w społeczności lokalnej.

Nie stwierdzono.

2.

„Wychowankowie
nabywają wiadomości
i umiejętności
określone w podstawie
programowej”

1. Wdrażanie nowatorskich
rozwiązań w zakresie rozwijania
zainteresowań i uzdolnień,
prowadzenia terapii i rehabilitacji, a
także organizacji nauki
i wychowania.

Nie stwierdzono.

3.

„Respektowane są
normy społeczne”

1. Zapewnienie wychowankom
w zdecydowanej większości
placówek bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego.
2. Spójność działań wychowawczych
wszystkich pracowników
ukierunkowana na wzmacnianie
właściwych zachowań, rozwijanie
umiejętności społecznych
i kształtowanie oczekiwanych
postaw wychowanków.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Część B (okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.)
2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji
W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja
2015 r.) przeprowadzono 208 ewaluacji zewnętrznych, w tym 25 całościowych oraz
183 problemowych, co obrazuje poniższa tabela.
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 (do 31 maja
2015 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek
Typ szkoły/placówki

Lp.

Liczba ewaluacji:
całościowe

problemowe

łącznie

1.

Przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego

2

27

29

2.

Przedszkola specjalne

-

-

-

3.

Szkoły podstawowe

12

57

69

4.

Gimnazja

6

44

50

5.

Licea ogólnokształcące

-

13

13

6.

Technika

2

12

14

7.

Zasadnicze szkoły zawodowe

1

9

10

8.

Szkoły specjalne

-

-

-

9.

Inne szkoły, o których mowa
w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy o
systemie oświaty

-

6

6

10.

Poradnie psychologicznopedagogiczne

2

-

2

-

-

-

-

1

1

-

4

4

-

4

4

-

5

5

-

1

1

-

-

-

25

183

208

11. Biblioteki pedagogiczne
12.

Placówki doskonalenia
nauczycieli

Placówki oświatowowychowawcze
Placówki kształcenia
14. ustawicznego i inne, o których
mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy

13.

MOW-y, MOS-y i inne ośrodki,

15. o których mowa w art. 2 pkt 5
ustawy
Placówki zapewniające opiekę i

16. wychowanie, o których mowa w
art. 2 pkt 7

17.

Kolegia pracowników służb
społecznych
Suma

20

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 234 ewaluacje, w tym 117 w szkołach
samodzielnych i 117 w zespołach szkół.
Od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. przeprowadzono 208 ewaluacji, w tym
97 w szkołach samodzielnych i 111 w zespołach szkół.
W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano przeprowadzenie 234 ewaluacji, w tym:
23 ewaluacje całościowe oraz 211 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań
wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych
typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez
kuratora oświaty:
a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 25 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 102 ewaluacje;
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 5 ewaluacji;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa) – 3 ewaluacje;
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 1 ewaluację;
f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 6 ewaluacji;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 69 ewaluacji.
Od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. przeprowadzono 208 ewaluacji,
w tym: 25 ewaluacji całościowych oraz 183 ewaluacji problemowych w zakresie
wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
w wybranych typach szkół i rodzajach placówek:
a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 19 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
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c)
d)
e)

f)

g)

i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 93 ewaluacje;
w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 4 ewaluacje;
w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa) – 1 ewaluację;
w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 1 ewaluację;
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa) – 5 ewaluacji;
wybranych przez kuratora oświaty - 60 ewaluacji.

W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 maja 2015 roku) zrealizowano 208 ewaluacji,
co stanowi 88,9% planu, w tym 25 ewaluacji całościowych - 108,7% planu, 183
ewaluacje problemowe - 86,7% planu, w ramach wymagań:
a) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2014/2015 - 123 ewaluacje - 86,6% planu;
b) wybranych przez kuratora oświaty - 60 ewaluacji - 87% planu.
W sprawozdaniu uwzględniono 2 ewaluacje całościowe przeprowadzone w ramach
pilotażu (szkoła podstawowa, technikum).
W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 maja 2015 roku) kurator oświaty zajął stanowisko
wobec 4 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji
(zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty:
stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 1 przypadek;
stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 1 przypadek;
stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń – 2 przypadki.
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2.4. Wyniki ewaluacji
2.4.1.
Zestawienie
ilościowych
wyników
ewaluacji
przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek
Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach
szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych
zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych
i w zespołach).
I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
A
5
2
6
3
2
B
13
5
12
17
2
2
6
2
C
3
3
2
2
2
1
2
D
1
1
E
1
*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
Poziom

12.
1
1

Razem
18
59
15
3
2

III. Szkoły podstawowe*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
1
1
1
1
3
1
2
10
B
6
11
23
5
9
34
8
5
7
8
24
4
144
C
3
14
23
6
1
14
3
7
1
1
14
4
91
D
2
5
20
2
2
8
39
E
3
1
1
1
1
3
2
12
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

IV. Gimnazja*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
3
2
1
6
B
3
5
6
5
4
19
5
1
2
5
11
4
70
C
3
17
27
1
1
7
1
5
3
1
15
2
83
D
3
13
1
2
1
2
22
E
1
1
1
3
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

V. Licea ogólnokształcące*
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Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
B
1
8
6
5
20
C
4
4
2
2
12
D
1
1
2
E
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

VI. Technika*
Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych*
Wymaganie
Poziom
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
1
1
1
3
B
2
3
6
2
2
8
2
1
1
1
5
1
34
C
2
7
2
1
1
5
18
D
1
1
E
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
VII. Zasadnicze szkoły zawodowe*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
1
1
B
1
6
6
1
1
5
1
21
C
1
2
4
1
1
1
1
2
13
D
1
1
E
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom

IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e-3h ustawy o systemie oświaty*
Wymaganie
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
1
1
B
1
4
1
6
C
1
3
1
3
8
D
E
1
1
2
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Poziom
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X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poziom
A
B
C
D
E

1.
1
1
-

2.
1
1
-

3.
1
1
-

4.
2
-

5.
1
1
-

Wymagania
6.
7.
2
2
-

8.
1
1
-

9.

10.

11.

12.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

10.
x
x
x
x
x

11.
x
x
x
x
x

12.
x
x
x
x
x

10.
x
x
x
x
x

11.
x
x
x
x
x

12.
x
x
x
x
x

Razem
5
8
2
1
-

XII. Placówki doskonalenia nauczycieli
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
1
-

3.
1
-

4.
1
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
1
-

8.
-

9.
x
x
x
x
x

Razem
2
2
-

XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze
Poziom
A
B
C
D
E

1.
1
2
1
-

2.
4
-

3.
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8.
x
x
x
x
x

9.
x
x
x
x
x

Razem
1
6
1
-

XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
-

3.
2
2
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
4
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
4
-

12.
-

Razem
10
2
-

XV. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
Poziom
A
B
C
D

1.
4
1
-

2.
-

3.
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
-

8.
-

9.
-

10.
4
1
-

11.
-

12.
x
x
x
x

Razem
8
2
-
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E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy
Poziom
A
B
C
D
E

1.
1
-

2.
-

3.
-

4.
1
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
x
x
x
x
x

8.
x
x
x
x
x

9.
x
x
x
x
x

10.
x
x
x
x
x

11.
x
x
x
x
x

12.
x
x
x
x
x

Razem
2
-
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2.4.2. Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji
szkół i placówek w ramach badanych wymagań
Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na
podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1

„Przedszkole realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój dzieci”

1. Duże zaangażowanie rodziców w
działania realizujące koncepcję
pracy przedszkola.
2. Zapewnienie wychowankom
wszechstronnego rozwoju oraz
przygotowanie ich do dalszej
edukacji.

1. Ograniczony udział rodziców
w modyfikowaniu koncepcji pracy
w części przedszkoli.

2

"Dzieci są aktywne”

1. Umożliwianie dzieciom
podejmowania różnorodnych form
aktywności.
2. Włączanie przedszkolaków w
różnorodne działania na rzecz
społeczności lokalnej.

1. Niezbyt częste tworzenie przez
nauczycieli sytuacji umożliwiających
dzieciom twórcze działanie.

3

„Przedszkole
wspomaga rozwój
dzieci
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”

1. Wspomaganie rozwoju dzieci w
oparciu o rozpoznanie ich
indywidualnej sytuacji w zakresie
potrzeb i możliwości.
2. Ścisła współpraca placówek z
podmiotami świadczącymi pomoc
dzieciom.
3. Wysoki stopień zadowolenia
rodziców z działań ukierunkowanych
na wspieranie rozwoju dzieci.

1. Nie stwierdzono.

4.

Inne:
„Procesy
wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Rodzice są
partnerami
przedszkola”.
(ewaluacja
problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

1. Uwzględnianie indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
wychowanków oraz ich możliwości
psychofizycznych podczas realizacji
procesów wspomagania rozwoju i
edukacji.
2. Stosowanie nowatorskich
rozwiązań służących
wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
3. Zaangażowanie rodziców w
realizację przedsięwzięć
podejmowanych przez przedszkole
(wspólne przygotowywanie imprez
i uroczystości, realizacja zadań
wychowawczych i edukacyjnych).

1. Nie stwierdzono.
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5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

1. Współpraca nauczycieli podczas
planowania, realizacji, analizy
i oceny działań przedszkola.
2. Upowszechnianie informacji
o realizowanych przedsięwzięciach
w celu promowania wartości
edukacji przedszkolnej.

1. Zarządzanie przedszkolem
w sposób, który nie sprzyja
podejmowaniu przez nauczycieli
nowatorskich działań.

*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych

Szkoły podstawowe*
Lp.

Badane wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Diagnozowanie i analizowanie
osiągnięć dzieci z uwzględnieniem
ich możliwości rozwojowych.
2. Realizacja podstawy programowej
z wykorzystaniem osiągnięć uczniów
z poprzedniego etapu edukacyjnego
oraz zalecanych warunków
i sposobu jej realizacji.
3. Odnoszenie przez część uczniów
sukcesów w różnorodnych
konkursach (tematyczne,
artystyczne, przedmiotowe)
i zawodach sportowych.

1. Niska skuteczność działań
podejmowanych w celu
podniesienia efektów kształcenia.
2. Niezadowalające wyniki
sprawdzianu zewnętrznego (w
większości badanych szkół wyniki
mieszczą się w staninach niskim
i niżej średnim).

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji";

1. Wspomaganie rozwoju dzieci
z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji, potrzeb i możliwości
rozpoznanych w oparciu
o prowadzone diagnozy.
2. Organizowanie różnorodnych
zajęć wspierających (dydaktycznowyrównawczych i specjalistycznych),
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia dzieci oraz udzielanie
pomocy psychologicznopedagogicznej adekwatnie
do potrzeb, w tym we współpracy
z podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc uczniom.
3. Pozytywne opinie uczniów
i rodziców na temat otrzymywanego
w szkole wsparcia.

1. Nieuwzględnianie przez część
nauczycieli potrzeby
indywidualizacji pracy,
w szczególności na lekcji,
w odniesieniu do każdego dziecka.

3.

„Szkoła lub placówka
organizując procesy
edukacyjne uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu

1. Systemowa analiza wyników
sprawdzianu zewnętrznego
angażująca wszystkich nauczycieli.
2. Planowanie działań dydaktycznowychowawczych w oparciu
o wnioski z prowadzonych w szkole
diagnoz i badań.
3. Wykorzystywanie informacji
o losach absolwentów do modyfikacji
procesów edukacyjnych,
motywowania uczniów oraz promocji
szkoły w środowisku.

1. Niewielki zakres wykorzystywania
wyników zewnętrznych badań
edukacyjnych w pracy szkoły.
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potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych"

4.

Inne:
„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

1. Planowanie procesów
edukacyjnych zgodnie z potrzebami
uczących się.

1. Niezbyt duży wpływ uczniów na
przebieg procesu uczenia się.
2. Ograniczone możliwości
wzajemnego uczenia się młodzieży
(m.in. w ramach pracy zespołowej).
3. Stosowanie w pracy szkoły
nielicznych rozwiązań o charakterze
nowatorskim służących rozwojowi
uczniów.

1. Podejmowanie skutecznych
działań wychowawczych w celu
zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa.
2. Inicjowanie przez rodziców
szeregu działań na rzecz rozwoju
uczniów i szkoły.
3. Współpraca szkół z różnorodnymi
podmiotami funkcjonującymi w
środowisku lokalnym przyczyniająca
się do ich wzajemnego rozwoju.

1. Niewielka aktywność uczniów
w inicjowaniu działań na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych
Gimnazja*
Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Planowanie pracy dydaktycznej
z wykorzystaniem informacji
o osiągnięciach uczniów
uzyskiwanych na poprzednim
etapie edukacyjnym, a także
wniosków z monitorowania oraz
analizowania osiągnięć uczniów.
2. Odnoszenie przez część
uczniów sukcesów w konkursach
przedmiotowych, tematycznych,
artystycznych i zawodach
sportowych.

1. Mała skuteczność działań
wdrażanych na podstawie wniosków
z monitorowania i analizowania
osiągnięć uczniów, brak poprawy
efektów kształcenia.
2. Niezadowalające wyniki
uzyskiwane na egzaminie
gimnazjalnym wskazujące na niski
poziom opanowania wiadomości
i umiejętności określonych
w podstawie programowej.

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów
z uwzględnieniem ich

1. Oferowanie przez gimnazja
różnorodnych form wspierania
uczniów w rozwoju, m.in. zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych
i rozwijających zainteresowania.
2. Pozytywna opinia większości

1. Nieuwzględnianie przez część
nauczycieli potrzeby
indywidualizacji procesu
edukacyjnego.
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indywidualnej sytuacji"

uczniów i rodziców na temat
wsparcia otrzymywanego w szkole.
3. Podejmowanie skutecznych
i różnorodnych działań
antydyskryminacyjnych
uwzględniających specyfikę
gimnazjum skierowanych do całej
społeczności szkolnej.

3.

„Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych i
wewnętrznych”

1. Prowadzenie badań
wewnętrznych zgodnych
z potrzebami szkoły i służących
ocenie efektywności jej pracy.
2. Uwzględnianie analiz wyników
egzaminów gimnazjalnych oraz
wewnętrznych badań
edukacyjnych przy wdrażaniu
działań (często systemowych)
mających na celu doskonalenie
pracy szkół.

1. Niewielki zakres wykorzystywania
wyników badań zewnętrznych do
organizowania procesów
edukacyjnych.

4.

Inne:

1. Coraz szersze wykorzystywanie
elementów oceniania
kształtującego w procesie
dydaktycznym.

1. Ograniczony wpływ uczniów
na sposób organizowania lekcji
i przebieg procesu uczenia się.
2. Nieczęste stwarzanie sytuacji
umożliwiających młodzieży uczenie
się od siebie, m.in. w ramach pracy
zespołowej.
3. Niezbyt powszechne
wykorzystywanie rozwiązań o
charakterze nowatorskim w pracy
dydaktycznej.

1. Tworzenie koncepcji pracy na
podstawie diagnozy potrzeb
młodzieży oraz oczekiwań
środowiska lokalnego, akceptacja
jej założeń przez całą społeczność
szkolną.
2. Inicjowanie i realizowanie przez
uczniów różnorodnych działań na
rzecz rozwoju własnego, szkoły
i środowiska lokalnego (np. akcje
charytatywne, imprezy,
uroczystości).
3. Współpraca nauczycieli przy
realizowaniu procesów
edukacyjnych i rozwiązywaniu
problemów, wzajemna pomoc
w doskonaleniu pracy własnej.

1. Niewielki udział uczniów
i rodziców w modyfikacji koncepcji
pracy gimnazjum.
2. Nieliczne inicjatywy rodziców
dotyczące rozwoju uczniów i szkoły.
3. Ograniczony zakres
wykorzystywania przez nauczycieli
informacji o losach absolwentów do
motywowania uczniów do nauki
i promowania wartości edukacji.

„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych
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Licea ogólnokształcące*

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności
określone w
podstawie
programowej”

1. Podejmowanie działań mających
na celu poprawę efektów na
podstawie wniosków z
monitorowania i analizy osiągnięć
licealistów.
2. Planowanie pracy dydaktycznej
w oparciu o szczegółową diagnozę
wiedzy i umiejętności uczniów.
3. Monitorowanie i analizowanie
osiągnięć uczniów z uwzględnieniem
ich możliwości rozwojowych.

1. Osiąganie przez uczniów
w części szkół niezadowalających
wyników na egzaminie maturalnym.

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów
z uwzględnieniem ich
indywidualnej
sytuacji";

1. Rozpoznawanie potrzeb oraz
możliwości uczniów i wdrażanie na
tej podstawie adekwatnych działań
w większości szkół.
2. Dobra współpraca liceów
z instytucjami zewnętrznymi
udzielającymi pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej oraz
wspierającymi ich rozwój.

1. Niezadowalający poziom
zaspokajania potrzeb uczniów
w części szkół (niedostateczne
wspieranie młodzieży i
indywidualizowanie nauczania).

1. Wykorzystywanie prowadzonych
w szkole badań wewnętrznych do
planowania i realizacji działań
edukacyjnych.

1. Korzystanie w niewielkim
zakresie z wyników badań
zewnętrznych przy projektowaniu
zmian w pracy szkoły.

1. Organizacja procesów
edukacyjnych z uwzględnieniem
zdiagnozowanych potrzeb
młodzieży.
2. Tworzenie atmosfery sprzyjającej
nauce, m.in. poprzez wskazywanie
licealistom różnych sposobów
uczenia się, motywowanie do
aktywnej nauki i wspieranie
w trudnych sytuacjach.

1. Ograniczony zakres działań
umożliwiających młodzieży uczenie
się od siebie, m.in. w ramach pracy
zespołowej.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

3.

4.

5.

„Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne,
uwzględnia wnioski z
analizy wyników
sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe i
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w
zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i
wewnętrznych”
Inne:
„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)
Pozostałe
wymagania badane w
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ramach ewaluacji
całościowej (w ujęciu
kompleksowym)

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

Technika*
Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Podejmowanie przez szkoły
działań mających na celu
motywowanie uczniów do
przystępowania do egzaminów
zewnętrznych.
2. Uzyskiwanie przez część szkół
dobrych wyników na egzaminach
potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie.

1. Mała skuteczność działań
wdrażanych na podstawie wniosków
z monitorowania i analizowania
osiągnięć uczniów.
2. Niezadowalające wyniki
większości szkół na egzaminach
zewnętrznych.

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji";

1. Rozpoznawanie w sposób
systemowy potrzeb i możliwości
uczniów oraz wykorzystywanie
wyników diagnoz do
organizowania różnych form
wsparcia.
2. Oferta zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych obejmująca
zarówno zajęcia rozwijające
zainteresowania, uzdolnienia, jak
i dydaktyczno-wyrównawcze oraz
specjalistyczne.

1. Niezadowalające zaspokajanie
potrzeb uczniów w zakresie
indywidualizacji procesu
dydaktycznego w części szkół.

1. Wykorzystywanie informacji
o losach absolwentów do
doskonalenia pracy szkoły oraz jej
promowania.

1. Niewielki zakres wykorzystywania
wyników zewnętrznych badań
edukacyjnych do organizowania
procesów edukacyjnych.

1. Realizacja w części szkół
przedsięwzięć o charakterze
nowatorskim, w szczególności

1. Zbyt rzadkie stwarzanie sytuacji
dydaktycznych umożliwiających

3.

4.

„Szkoła lub placówka
organizując procesy
edukacyjne uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych"
Inne:
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5.

„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”. (ewaluacja
problemowa w zakresie
wybranym przez
Kuratora Oświaty)

dotyczących kształcenia
zawodowego (np. programy
nauczania, projekty, zagraniczne
praktyki zawodowe).

uczniom wzajemne uczenie się.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

1. Tworzenie koncepcji pracy
z uwzględnieniem potrzeb
uczniów, specyfiki pracy szkoły,
a także oczekiwań i możliwości
środowiska lokalnego.
2. Systematyczna analiza sytuacji
wychowawczej na poziomie szkoły
oraz poszczególnych klas,
podejmowanie na tej podstawie
działań wychowawczych
i profilaktycznych angażujących
całą społeczność szkolną.
3. Inicjowanie przez młodzież
ciekawych przedsięwzięć na rzecz
rozwoju własnego, szkoły oraz
środowiska lokalnego (rozwijanie
zdolności i zainteresowań,
działalność charytatywna,
wolontariat).

Nie stwierdzono.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych;

Zasadnicze szkoły zawodowe*
Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Poprawa wyników uzyskiwanych
przez uczniów na egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe i czeladniczym.
2. Podejmowanie licznych działań
mających na celu rozwijanie
u młodzieży umiejętności
przydatnych na kolejnym etapie
kształcenia i rynku pracy.

1. Niesatysfakcjonujące efekty
działań podejmowanych w oparciu
o wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów,
brak zauważalnego wzrostu efektów
uczenia się.

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji";

1. Wspomaganie młodzieży
zgodnie ze zidentyfikowanymi
potrzebami. Szeroka współpraca
z instytucjami realizującymi
zadania z zakresu poradnictwa
i pomocy uczniom.

1. Brak indywidualizacji procesu
dydaktycznego na lekcji w części
szkół.

2. Wykorzystywanie przez
nauczycieli większości szkół metod
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i form pracy, które odpowiadają na
potrzeby uczniów
i są dostosowane do ich
indywidualnych możliwości.
3. Udzielanie przez szkoły
wsparcia odpowiedniego
do potrzeb młodzieży i ich
rodziców.

3.

„Szkoła lub placówka
organizując procesy
edukacyjne uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych"

1. Wykorzystywanie danych
z egzaminów zawodowych do
doskonalenia jakości pracy szkoły.
2. Prowadzenie zgodnie
z potrzebami szkoły badań
wewnętrznych oraz analizowanie
losów absolwentów.

1. Ograniczony zakres korzystania
przez nauczycieli z wyników
zewnętrznych badań edukacyjnych.

4.

Inne:

1. Planowanie procesów
edukacyjnych z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości młodzieży.
2. Powszechna znajomość wśród
uczniów celów uczenia się
i formułowanych wobec nich
oczekiwań.
3. Wdrażanie licznych rozwiązań
o charakterze nowatorskim.

1. Niewielki wpływ uczniów na
sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się.
2. Niezbyt powszechne stwarzanie
uczniom możliwości uczenia się
od siebie nawzajem.

1. Dobre współdziałanie zespołów
nauczycieli oparte na wzajemnej
pomocy w doskonaleniu metod
i form pracy.
2. Systematyczna współpraca
szkoły z podmiotami środowiska
lokalnego.
3. Prowadzenie skutecznych
działań zarządczych
zapewniających odpowiednie
warunki do realizacji procesów
wychowania, nauczania i uczenia
się.

1. Podejmowanie przez młodzież
niewielu działań na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju szkoły.
2. Ograniczony udział uczniów
i rodziców w modyfikowaniu
koncepcji pracy szkoły. Brak udziału
rodziców w modyfikacji działań
wychowawczych.
3. Realizowanie niewielu
przedsięwzięć promujących wartość
edukacji skierowanych do
społeczności lokalnej.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych;
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Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty

Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Zadowalające efekty wdrażania
wniosków z monitorowania
osiągnięć edukacyjnych w części
szkół, dobre wyniki uzyskiwane na
egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
2. Dobre przygotowanie słuchaczy
większości szkół do kolejnego
etapu kształcenia oraz
funkcjonowania na rynku pracy.
3. Udział młodzieży w
dodatkowych zajęciach, kursach,
szkoleniach branżowych
i praktykach zawodowych
realizowanych w ramach
projektów unijnych, co zwiększa
ich szanse na rynku pracy.

1. Niezapewnienie w jednej ze
szkół warunków do realizacji
podstawy programowej kształcenia
w zawodach, brak możliwości
odbywania zajęć praktycznych
w pracowniach kształcenia
zawodowego.
2. Brak efektów działań
realizowanych na podstawie
wniosków z monitorowania i
analizowania osiągnięć w niektórych
szkołach.

2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji";

1. Indywidualizacja procesów
edukacyjnych w odniesieniu do
potrzeb, oczekiwań i możliwości
słuchaczy.
2. Skuteczne motywowanie
słuchaczy do angażowania się
w proces uczenia się.

1. Nieadekwatne do potrzeb
poszczególnych słuchaczy wsparcie
oferowane w jednej z placówek.

3.

„Szkoła lub placówka
organizując procesy
edukacyjne uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych"

1. Analizowanie i wykorzystywanie
wyników egzaminów zewnętrznych
(potwierdzających kwalifikacje
zawodowe, potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie), ewaluacji
wewnętrznej, a także losów
absolwentów do doskonalenia
pracy szkoły.
2. Prowadzenie użytecznych dla
szkoły badań wewnętrznych.

1. Niezapewnienie słuchaczom w
jednej ze szkół możliwości
ukończenia edukacji oraz
przystąpienia do egzaminów
zewnętrznych.
2. Ograniczony zakres
wykorzystywania wyników
zewnętrznych badań edukacyjnych
do doskonalenia warsztatu pracy
nauczycieli i organizowania
procesów edukacyjnych.

4.

Inne:

1. Organizacja procesów
edukacyjnych sprzyjająca
powiązaniu wiedzy z różnych
dziedzin, a także wzajemnemu
uczeniu się słuchaczy.
2. Przekazywanie słuchaczom
szczegółowych informacji
o postępach w nauce i udzielanie

1. Sporadyczne stwarzanie
słuchaczom możliwości wpływania
na organizację i przebieg zajęć.
2. Brak podejmowania działań
innowacyjnych dotyczących
dydaktyki lub organizacji pracy
szkoły.
3. Niewykorzystywanie informacji na

„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”.
(ewaluacja problemowa
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5.

w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

im koniecznego wsparcia.

temat osiągnięć absolwentów na
rynku pracy lub kolejnym etapie
edukacji.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Słabe strony

Mocne strony

1.

Wybrane wymagania:
……………………
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

2.

Wymagania badane
w ramach ewaluacji
całościowej (w ujęciu
kompleksowym)

1. Uwzględnianie w koncepcji pracy
poradni zidentyfikowanych potrzeb
środowiska, a także bieżące
pozyskiwanie i wykorzystanie opinii
klientów na temat prowadzonej
działalności.
2. Wdrażanie wniosków z
wewnętrznych badań i analiz, a także
badań zewnętrznych w celu
doskonalenia pracy poradni
i podniesienia jakości oferowanych
usług.
3. Adekwatność przygotowanej przez
paradnie oferty do potrzeb
i oczekiwań klientów.

1. Ograniczony zakres
podejmowanych w poradni
nowatorskich działań.

Placówki doskonalenia nauczycieli – ewaluację przeprowadzono w jednej
placówce

Lp.
1.

Badane
wymaganie
„Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający
rozwojowi osób,

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Prowadzenie działań o
charakterze innowacyjnym, które
mają wpływ na rozwój osób
i instytucji korzystających z
proponowanej oferty (m.in. realizacja

Słabe strony
Nie stwierdzono.
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2.

instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki";

projektów z wykorzystaniem
internetowej platformy
e-learningowej).

„Placówka zaspokaja
potrzeby osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki";

1. Adekwatność proponowanego
wsparcia do potrzeb zgłaszanych
przez klientów.

Nie stwierdzono.

2. Zorganizowanie sieci współpracy
i współdziałania skierowanych do
nauczycieli wszystkich typów szkół,
w tym szkół zawodowych.
3. Stwarzanie możliwości dotarcia do
oferowanych szkoleń wszystkim
zainteresowanym.
1. Ścisła współpraca pracowników
merytorycznych w planowaniu,
organizowaniu, a także
modyfikowaniu podejmowanych
działań.

3.

„Procesy edukacyjne
są efektem współpracy
nauczycieli i innych
osób realizujących
zadania placówki"

4.

„Placówka w
planowaniu pracy
uwzględnia wnioski
z analizy badań
zewnętrznych
i wewnętrznych”

1. Systematyczne monitorowanie
i analizowanie prowadzonych
działań oraz dokonywanie ich
modyfikacji w razie potrzeb.

5.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

6.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.

2. Wykorzystywanie wyników badań
wewnętrznych i zewnętrznych oraz
opinii pozyskiwanych od osób, które
skorzystały z jej oferty, do
podnoszenia jakości pracy placówki.

Placówki oświatowo-wychowawcze

Lp.
1.

Badane
wymaganie
„Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Współpraca z wychowankami
i rodzicami w zakresie
przygotowania i realizacji koncepcji

Słabe strony
Nie stwierdzono.
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rozwój wychowanków
i umożliwiającą
organizację pracy
w sposób sprzyjający
osiąganiu celów"

pracy placówek.
2. Wdrażanie nowatorskich działań
przyczyniających się do rozwoju
fizycznego, emocjonalnego
i społecznego wychowanków oraz
systematyczne monitorowanie ich
osiągnięć.
3. Organizowanie pracy w sposób
umożliwiający efektywne
wykorzystywanie bazy, zapewnienie
optymalnych warunków pobytu
wychowanków w placówkach.

2.

„Placówka wspomaga
rozwijanie
zainteresowań
i uzdolnień
wychowanków oraz
umożliwia korzystanie
z różnych form
wypoczynku
i organizacji czasu
wolnego"

1. Różnorodna oferta placówek
uwzględniająca zdiagnozowane
potrzeby wychowanków w zakresie
rozwijania ich uzdolnień
i zainteresowań.
2. Podejmowanie działań
angażujących wychowanków w
realizowane przedsięwzięcia,
umożliwiających im aktywne
i twórcze spędzanie wolnego czasu.
3. Ocenianie skuteczności
prowadzonych działań oraz
modyfikowanie i wzbogacanie oferty
placówek.

Nie stwierdzono.

3.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

4.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a
ustawy

Lp.
1.

Badane
wymaganie
„Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej”

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Wyposażanie słuchaczy
w umiejętności przydatne
na kolejnym etapie kształcenia
i rynku pracy.
2. Podejmowanie przez nauczycieli
skutecznych działań dydaktycznych
umożliwiających uczestnikom
kursów osiąganie dobrych wyników
na egzaminach potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.

Słabe strony
1. Niezadowalający poziom
opanowania przez słuchaczy
wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie
programowej w zakresie badanym
egzaminem zewnętrznym
(maturalnym i zawodowym)
w niektórych placówkach.
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2.

„Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnej
sytuacji";

3.

„Szkoła lub placówka
organizując procesy
edukacyjne
uwzględnia wnioski
z analizy wyników
sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
i egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w
zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych
i wewnętrznych"

4.

Inne:
……………………

1. Systematyczne rozpoznawanie
możliwości i potrzeb słuchaczy oraz
podejmowanie działań
wspomagających ich rozwój.
2. Wdrażanie działań
uwzględniających indywidualizację
procesu edukacyjnego,
dostosowywanie stopnia trudności
zadań do możliwości słuchaczy,
skuteczne ich motywowanie
i oferowanie różnych form wsparcia.
1. Dokonywanie analizy wyników
egzaminów zewnętrznych oraz
badań wewnętrznych (w tym badań
osiągnięć) prowadzonych
w placówkach.
2. Wykorzystywanie wniosków
z prowadzonych analiz
w pracy ze słuchaczami.
3. Uwzględnianie wyników badań
zewnętrznych w planowaniu
procesów edukacyjnych.

Nie stwierdzono.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie stwierdzono.

(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)
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MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój wychowanków"

1. Włączanie się rodziców
w tworzenie i modyfikowanie
koncepcji pracy ukierunkowanej na
rozwój wychowanków.
2. Dostosowanie działań
edukacyjnych, wychowawczych,
rewalidacyjnych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych oraz oferty zajęć
dodatkowych do indywidualnych
potrzeb, umiejętności
i zainteresowań wychowanków.
3. Ścisła współpraca z rodzicami w
zakresie realizacji zadań mających
na celu wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży.

Nie stwierdzono.

2.

„Placówka w
planowaniu pracy
uwzględnia wnioski z
analiz badań
zewnętrznych i
wewnętrznych"

1. Analizowanie wyników egzaminów
zewnętrznych, ewaluacji
wewnętrznej oraz badań
przeprowadzanych przez inne
instytucje.
2. Wykorzystanie wniosków z analiz
wyników badań wewnętrznych
i zewnętrznych w planowaniu
procesów realizowanych w
placówkach.
3. Systematyczne monitorowanie
i modyfikowanie prowadzonych
działań w celu podniesienia jakości
pracy placówek.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Planuje i organizuje
się pracę w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki”

1. Uwzględnianie przy tworzeniu
i realizacji koncepcji pracy placówki
potrzeb młodzieży oraz oczekiwań
środowiska lokalnego.
2. Systematyczne diagnozowanie
i analizowanie potrzeb i możliwości
wychowanków, wykorzystywanie
danych z badań zewnętrznych
i wewnętrznych. Planowanie,
realizowanie i modyfikowanie działań
z uwzględnianiem formułowanych na
tej podstawie wniosków.
3. Analizowanie efektywności czasu
spędzanego w placówce przez
wychowanków.

Nie stwierdzono.

2.

„Placówka wspomaga
rozwój wychowanków,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji"

1. Rozpoznawanie możliwości,
potrzeb i osiągnięć edukacyjnych
wychowanków oraz obejmowanie
systematycznym wsparciem
wszystkich osób potrzebujących
pomocy.
2. Skuteczne angażowanie
młodzieży do uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez
placówkę. Stwarzanie
wychowankom warunków
do inicjowania i realizowania działań
na rzecz ich własnego rozwoju.
3. Zachęcanie młodzieży do
aktywnego udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących funkcjonowania
placówki.

Nie stwierdzono.

3.

Inne:
……………………
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

4.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Część C (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.)
2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji (okres od 1 czerwca
2014 r. do 31 maja 2015 r.)
Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji z uwzględnieniem typów szkół
i placówek
 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:
1. Przedszkola funkcjonują w oparciu o koncepcję pracy akceptowaną
przez ich społeczność. Dostrzegalny jest aktywny udział rodziców
w działaniach realizujących przyjęte założenia i sprzyjających rozwojowi
dzieci. Natomiast w części placówek rodzice w ograniczonym zakresie
uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy.
2. Oferta programowa przedszkoli jest systematycznie modyfikowana w celu
zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb dzieci, wspierania ich w rozwoju
i przygotowania do edukacji szkolnej.
3. Stosowanie w większości przedszkoli nowatorskich rozwiązań poszerza
możliwości w zakresie zapewniania warunków do wszechstronnego
rozwoju dzieci. W niektórych placówkach zarządzanie nie sprzyja
podejmowaniu przez nauczycieli tego typu działań.
4. Wyniki prowadzonej w placówkach diagnozy potrzeb, możliwości
i osiągnięć wychowanków uwzględniane są podczas indywidualizacji
procesu edukacji, planowania działań wspierających rozwój dzieci oraz
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Organizując proces wspomagania rozwoju i edukacji, w części placówek
nauczyciele rzadko stwarzają sytuacje umożliwiające dzieciom twórcze
działanie.
6. Szeroki zakres współpracy przedszkoli z różnorodnymi instytucjami
funkcjonującymi w środowisku lokalnym sprzyja uatrakcyjnieniu procesu
dydaktyczno-wychowawczego, rozwojowi dzieci oraz promowaniu wartości
edukacji przedszkolnej.
7. Współpraca nauczycieli podczas planowania, realizacji, analizy i oceny
działań przedszkola pozytywnie wpływa na procesy wspomagania rozwoju
i edukacji podopiecznych.
8. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez przedszkola
przedsięwzięciach, w większości placówek wychodzą z inicjatywami
na rzecz rozwoju dzieci.
 Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych:
1. Przy organizowaniu procesu dydaktycznego uwzględnia się osiągnięcia
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz zalecane warunki
i sposób realizacji podstawy programowej.
2. Podejmowane przez większość badanych szkół działania zmierzające
do poprawy efektów kształcenia nie są skuteczne. W wielu placówkach
wyniki uzyskiwane na sprawdzianie są niskie i niższe od średnich.

42

Uczniowie odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach (tematycznych,
artystycznych, przedmiotowych) i zawodach sportowych.
3. Nauczyciele w ograniczonym zakresie stwarzają podopiecznym warunki do
wzajemnego uczenia się (m.in. poprzez pracę w grupach lub parach) oraz
umożliwiają im wpływanie na przebieg zajęć.
4. Wiele placówek nie wdraża nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi
uczniów oraz podniesieniu jakości kształcenia.
5. Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez szkoły
podstawowe zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
6. Dokonywanie
diagnozy
indywidualnej
sytuacji
uczniów,
ich
psychofizycznych potrzeb i możliwości stanowi podstawę organizowania
różnych form wspomagania rozwoju dzieci.
7. Podejmując różnorodne działania wspierające rozwój uczniów, nauczyciele
współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i
ich rodzicom.
8. W szkołach organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
specjalistyczne
oraz
rozwijające
zainteresowania
i uzdolnienia
wychowanków. Jednocześnie w części placówek nie występuje
indywidualizacja procesu nauczania w odniesieniu do każdego dziecka
(w szczególności podczas lekcji).
9. Wielopłaszczyznowa współpraca szkół podstawowych z podmiotami
funkcjonującymi w lokalnym środowisku korzystnie wpływa na ich
wzajemny rozwój.
10. Zauważalna jest wysoka aktywność rodziców w inicjowaniu działań
na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
11. Szkoły angażują do analizy wyników sprawdzianu wszystkich nauczycieli,
prowadzą adekwatne do potrzeb badania wewnętrzne i wykorzystują ich
wyniki do planowania działań dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie
uczący, planując swoje działania, w małym stopniu korzystają
z zewnętrznych badań edukacyjnych.
 Wnioski z ewaluacji gimnazjów:
1. Koncepcja
pracy
gimnazjów
uwzględnia
potrzeby
uczniów
oraz oczekiwania środowiska lokalnego i jest akceptowana przez całą
społeczność szkolną.
2. W części placówek zauważa się niewielki udział rodziców i uczniów
w modyfikowaniu koncepcji ich pracy. Rodzice zgłaszają nieliczne
inicjatywy dotyczące rozwoju uczniów i szkoły.
3. Organizacja procesów edukacyjnych w części szkół w małym zakresie
umożliwia uczniom wpływanie na ich przebieg, a także uczenie się
od siebie, m.in. w ramach pracy zespołowej.
4. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie przez uczących elementów
oceniania kształtującego podczas lekcji pomaga gimnazjalistom
i motywuje do zdobywania wiedzy i umiejętności.
5. W wielu szkołach nie stosuje się w procesie nauczania nowatorskich
rozwiązań służących rozwojowi uczniów.
6. Nauczyciele
wykorzystują
informacje
o efektach
kształcenia
na poprzednim etapie edukacyjnym, a także wyniki monitorowania
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

oraz analizowania bieżących osiągnięć uczniów do planowania pracy
dydaktycznej.
Szkoły organizują wewnętrzne badania edukacyjne, które wynikają z ich
potrzeb i służą ocenie efektywności pracy.
Przy wdrażaniu działań zmierzających do doskonalenia pracy szkół są
uwzględniane wyniki analiz egzaminów gimnazjalnych oraz wewnętrznych
badań, natomiast w małym zakresie wykorzystywane są w tym celu
zewnętrzne badania edukacyjne.
Działania podejmowane na podstawie wniosków z analizy osiągnięć
uczniów nie przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia. Wiele
gimnazjów nadal uzyskuje niezadowalające wyniki na egzaminie
zewnętrznym. Część uczniów odnosi znaczące sukcesy, uczestnicząc
w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.
Większość uczniów i rodziców pozytywnie ocenia pomoc, jakiej udzielają
szkoły. Oferta edukacyjna gimnazjów uwzględnia różnorodne formy
wspierania uczniów w rozwoju, m.in. organizowanie zajęć dydaktycznowyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Jednocześnie w części
szkół niedostatecznie indywidualizuje się pracę na lekcji.
Dzięki wdrażaniu skutecznych działań profilaktycznych i wychowawczych
uwzględniających specyfikę placówek i skierowanych do całej
społeczności szkolnej w gimnazjach nie występuje zjawisko dyskryminacji.
Uczniowie chętnie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz
rozwoju własnego, szkoły i środowiska lokalnego (np. akcje charytatywne,
imprezy, uroczystości).
Nauczyciele współpracują przy realizowaniu procesów edukacyjnych
i rozwiązywaniu pojawiających się problemów w szkole, a także
doskonaleniu pracy własnej.
W części szkół informacje o losach absolwentów nie są wykorzystywane
w celu motywowania gimnazjalistów do nauki i promowania wartości
edukacji.

 Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących:
1. Procesy
edukacyjne
w
większości
liceów
są
organizowane
z uwzględnieniem
wyników
prowadzonych
diagnoz
potrzeb
oraz możliwości uczniów.
2. W nielicznych szkołach potrzeby uczniów w zakresie ich wspierania
oraz indywidualizacji nauczania nie są w pełni zaspokajane.
3. Licea monitorują i poddają analizie osiągnięcia uczniów, uwzględniając
przy tym ich możliwości rozwojowe.
4. Organizacja procesu dydaktycznego i tworzona w szkołach atmosfera
sprzyjają zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zachęcają uczniów do nauki.
5. W części szkół nauczyciele rzadko stwarzają sytuacje umożliwiające
młodzieży wzajemne uczenie się (m.in. w ramach pracy zespołowej)
czy powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
6. W większości badanych szkół działania podejmowane na skutek wdrażania
wniosków z analizy osiągnięć uczniów przyczyniają się do ich sukcesów na
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egzaminie maturalnym. W przypadku części placówek wyniki egzaminu są
niezadowalające.
7. Prowadzone w szkołach badania wewnętrzne służą do planowania
i doskonalenia działań dydaktyczno-wychowawczych. W mniejszym
zakresie placówki wykorzystują w tym celu wyniki zewnętrznych badań
edukacyjnych.
 Wnioski z ewaluacji techników:
1. Przyjęte koncepcje pracy w technikach uwzględniają potrzeby uczniów,
specyfikę szkoły, a także oczekiwania i możliwości środowiska lokalnego.
2. Sposób organizowania procesów edukacyjnych w części szkół
w niewielkim stopniu umożliwia uczniom wzajemne uczenie się.
3. Znaczna część techników realizuje wiele przedsięwzięć o charakterze
nowatorskim, w szczególności dotyczących kształcenia zawodowego (np.
programy nauczania, projekty, zagraniczne praktyki zawodowe).
4. Wyniki diagnozy potrzeb i możliwości uczniów stanowią podstawę
do organizacji działań wspierających młodzież (m.in. zajęcia rozwijające
zainteresowania,
uzdolnienia,
dydaktyczno-wyrównawcze
oraz
specjalistyczne). Jednak nie zawsze oferowane wsparcie uwzględnia
potrzeby uczących się w zakresie indywidualizacji procesu nauczania.
5. Działania wdrażane na podstawie wniosków z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów nie są skuteczne. Większość badanych
szkół uzyskuje niezadowalające wyniki na egzaminach zewnętrznych.
6. Część techników osiąga dobre wyniki na egzaminach potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
7. Systematyczna analiza sytuacji wychowawczej dokonywana na poziomie
szkoły i poszczególnych klas jest podstawą do podejmowania działań
zaradczych angażujących całą społeczność szkolną.
8. Młodzież jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć dotyczących
rozwoju własnego, szkoły oraz środowiska lokalnego (np. rozwijanie
zdolności i zainteresowań, działalność charytatywna, prozdrowotna,
wolontariat).
9. Technika wykorzystują informacje o losach swoich absolwentów
do doskonalenia pracy szkoły oraz jej promocji, natomiast w ograniczonym
zakresie korzystają z wyników zewnętrznych badań edukacyjnych.
 Wnioski z ewaluacji zasadniczych szkół zawodowych:
1. Kierunki funkcjonowania szkół są akceptowane przez uczniów i rodziców,
pomimo że w niewielkim stopniu uczestniczą oni w przygotowywaniu
i modyfikacji koncepcji pracy.
2. Nauczyciele w niewielkim zakresie umożliwiają młodzieży wpływanie
na organizację i przebieg zajęć oraz wzajemne uczenie się od siebie.
3. W szkołach rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe uczniów oraz diagnozuje ich wiedzę i umiejętności. Pozyskane
informacje są wykorzystywane przy planowaniu procesów edukacyjnych
i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnej
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do indywidualnych potrzeb młodzieży. Przyczynia się to w większości
szkół do wzrostu efektów kształcenia.
Nauczyciele zachęcają młodzież do podejmowania różnorodnych
aktywności, jednak nie zawsze uczniowie inicjują i realizują działania
na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.
Działania wychowawcze prowadzone przez szkoły są poddawane analizie,
w razie stwierdzonych potrzeb modyfikowane z udziałem uczniów.
W zmianach dokonywanych w procesie wychowawczym nie biorą udziału
rodzice.
Szeroka współpraca szkół z instytucjami funkcjonującymi w środowisku
lokalnym pozwala na wzbogacenie oferty szkół i korzystnie wpływa
na rozwój uczniów.
Wyniki badań wewnętrznych służą do doskonalenia pracy szkoły.
W części szkół nauczyciele korzystają z wyników zewnętrznych badań
edukacyjnych.
Sposób sprawowania przez dyrektorów nadzoru pedagogicznego zachęca
nauczycieli do wzajemnej współpracy i doskonalenia zawodowego
oraz prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, a także sprzyja wdrażaniu
prorozwojowych zmian w pracy szkoły.

 Wnioski z ewaluacji innych szkół, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy
o systemie oświaty:
1. Szkoły rozpoznają potrzeby i możliwości słuchaczy. Stanowi to podstawę
planowania i realizacji procesu dydaktycznego.
2. W większości badanych szkół nauczyciele indywidualizują pracę
ze słuchaczami i organizują różne formy wsparcia.
3. Placówki dokonują analizy wyników egzaminów zewnętrznych, prowadzą
badania wewnętrzne adekwatnie do potrzeb, natomiast w ograniczonym
zakresie korzystają z zewnętrznych badań edukacyjnych.
4. W niektórych placówkach dostrzega się pozytywne efekty działań
podejmowanych na rzecz poprawy wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, jednak podejmowane przez część szkół
działania zmierzające do poprawy efektów kształcenia nie przynoszą
oczekiwanych rezultatów.
5. Nie wszystkie szkoły zapewniają odpowiednie warunki do realizacji
kształcenia w zawodach (w jednej ze szkół brak możliwości odbywania
przez uczących się zajęć praktycznych w pracowniach kształcenia
zawodowego) oraz wprowadzają nowatorskie rozwiązania w swojej pracy.
 Wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno-pedagogicznych:
1. Kierunki pracy poradni są ustalane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby
środowiska i oczekiwania klientów.
2. Placówki systematycznie gromadzą i wykorzystują opinie osób
korzystających z ich usług do poszerzenia proponowanej oferty.
3. Zarządzanie poradniami prowadzi do zacieśnienia współpracy między
pracownikami, natomiast w ograniczonym zakresie inspiruje ich
do wdrażania nowatorskich rozwiązań.
4. W poradniach analizuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych
oraz wdraża się formułowane na tej podstawie wnioski w celu
doskonalenia jakości ich pracy i poprawy oferowanych usług.
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 Wnioski z ewaluacji placówek doskonalenia nauczycieli:
(w okresie sprawozdawczym poddano ewaluacji jedną placówkę)
1. Przygotowywana przez placówkę oferta jest adekwatna do potrzeb
zgłaszanych przez klientów, a wszyscy zainteresowani mają możliwość
korzystania z proponowanych form doskonalenia.
2. Systematyczne monitorowanie i analizowanie podejmowanych działań
prowadzi do zmian w funkcjonowaniu ośrodka i modyfikacji jego oferty.
3. Na
podkreślenie
zasługuje
zorganizowanie
sieci
współpracy
i współdziałania nauczycieli różnych typów szkół, w tym szkół
zawodowych.
4. Pracownicy merytoryczni ściśle współpracują ze sobą, wspólnie planują
i realizują zadania, a także modyfikują dotychczasowe działania.
5. Wprowadzane rozwiązania o charakterze innowacyjnym mają wpływ
na podniesienie jakości pracy ośrodka i przyczyniają się do rozwoju osób
i instytucji korzystających z proponowanej oferty.
 Wnioski z ewaluacji placówek oświatowo-wychowawczych:
1. Wychowankowie i ich rodzice włączają się w przygotowanie i realizację
koncepcji pracy placówek.
2. Oferta placówek uwzględnia oczekiwania środowiska lokalnego, jest
modyfikowana i wzbogacana. Umożliwia wychowankom rozwijanie
różnych zainteresowań i uzdolnień, aktywne i twórcze spędzanie wolnego
czasu.
3. Sposób organizowania pracy pozwala na efektywne wykorzystanie bazy
oraz zapewnia wychowankom optymalne warunki pobytu w placówkach.
4. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań przyczynia się do rozwoju fizycznego,
emocjonalnego i społecznego wychowanków.
5. W placówkach systematycznie monitoruje się osiągnięcia wychowanków
i analizuje skuteczność prowadzonych działań.
 Wnioski z ewaluacji placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których
mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy:
1. Placówki w sposób systemowy rozpoznają potrzeby i możliwości
słuchaczy.
2. Wnioski z diagnoz służą indywidualizacji procesu kształcenia, m.in.
dostosowaniu zadań do możliwości słuchaczy, skutecznemu ich
motywowaniu i oferowaniu różnych form wsparcia w przygotowaniu
do egzaminu maturalnego i zawodowego.
3. Placówki dokonują analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
prowadzonych badań wewnętrznych, a także losów absolwentów oraz
wyników zewnętrznych badań edukacyjnych.
4. W niektórych placówkach dostrzega się pozytywne efekty działań
podejmowanych na rzecz poprawy wyników egzaminów, w szczególności
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
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 Wnioski z ewaluacji MOW-ów, MOS-ów i innych ośrodków, o których mowa
w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty:
1. Wszystkie placówki ściśle współpracują z rodzicami w zakresie tworzenia,
modyfikowania i realizowania własnej koncepcji pracy ukierunkowanej na
wszechstronny rozwój wychowanków.
2. Działania podejmowane przez placówki są dostosowane do
indywidualnych potrzeb, umiejętności i zainteresowań podopiecznych
i pozwalają im odnosić sukcesy na miarę ich możliwości.
3. Placówki analizują wyniki egzaminów zewnętrznych, ewaluacji
wewnętrznej i badań prowadzonych przez inne instytucje.
4. Wnioski z analiz wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych są
wykorzystywane
do
planowania
procesów
edukacyjnych,
wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
realizowanych w placówkach.
5. Podejmowane działania są systematycznie monitorowane, a w razie
potrzeby poddawane modyfikacji.
 Wnioski z ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie, o których
mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty:
Przy tworzeniu koncepcji pracy placówek uwzględnia się potrzeby
wychowanków oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Działania wychowawcze i opiekuńcze są planowane w oparciu o wyniki
diagnoz. Ich realizacja odbywa się we współpracy z wszystkimi
podmiotami tworzącymi społeczność placówek.
Wychowawcy rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe
wychowanków oraz zachęcają młodzież do podejmowania różnorodnej
aktywności.
Placówki udzielają wsparcia adekwatnego do potrzeb wychowanków
i ich rodziców.
Wychowawcy proponują młodzieży różne formy aktywnego spędzania
wolnego czasu, angażują ją do uczestnictwa w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia.
Młodzież ma możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji
dotyczących życia placówki.
Uogólnione wnioski z ewaluacji:
1. Kierunki pracy szkół i placówek uwzględniają potrzeby i oczekiwania
uczniów oraz środowiska, w którym funkcjonują. Do realizacji przyjętej
koncepcji pracy włączani są rodzice i podmioty zewnętrzne.
2. Wykorzystując wyniki prowadzonych diagnoz potrzeb i potencjału uczniów,
szkoły oferują różne formy wsparcia w nauce, rozwijania zainteresowań
i uzdolnień, natomiast nie zawsze indywidualizują proces dydaktyczny
na lekcji.
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się
przy ścisłej współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.
4. Nauczyciele
wykorzystują
informacje
o efektach
kształcenia
na poprzednim etapie edukacyjnym oraz wyniki monitorowania
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i analizowania bieżących osiągnięć uczniów do planowania pracy
dydaktycznej.
Szkoły dokonują analizy wyników sprawdzianów i egzaminów, organizują
adekwatne do potrzeb badania wewnętrzne, natomiast w mniejszym
zakresie korzystają z badań zewnętrznych do organizowania procesów
edukacyjnych.
Podejmowane przez znaczną grupę szkół wysiłki zmierzające do poprawy
efektów kształcenia nie są skuteczne, o czym świadczą wyniki uzyskiwane
na sprawdzianie lub egzaminach zewnętrznych. Jednocześnie działania te
przyczyniają się do osiągania przez część uczniów sukcesów
w konkursach tematycznych, przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Nauczyciele coraz powszechniej wykorzystują elementy oceniania
kształtującego, co pomaga uczniom w nauce. Jednocześnie dzieci
i młodzież mają ograniczone możliwości wpływania na przebieg lekcji
oraz uczenia się od siebie.
Zamierzone efekty przynoszą realizowane w szkołach działania
wychowawcze i profilaktyczne, przyczyniają się one do zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, kształtowania pożądanych postaw
oraz zapobiegania wystąpieniu zjawiska dyskryminacji.
Nauczyciele zachęcają dzieci i młodzież do podejmowania różnych form
aktywności, w większości placówek uczniowie inicjują działania na rzecz
rozwoju własnego oraz środowiska szkolnego i lokalnej społeczności.
Gromadzone przez zdecydowaną większość szkół informacje o losach
absolwentów służą motywowaniu uczniów do nauki oraz promowaniu
wartości edukacji.
Realizowane działania nowatorskie uatrakcyjniają proces dydaktyczny
oraz proponowaną ofertę. W części placówek nauczyciele nie są
inspirowani do stosowania w swojej pracy tego typu rozwiązań.
Współpraca nauczycieli podczas planowania i realizacji zadań
oraz analizowania podejmowanych działań podnosi efektywność pracy
szkół i placówek.

2.6. Rekomendacje na następny rok szkolny
Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny
rok szkolny (wynikające z wniosków z ewaluacji):
1. Przeprowadzenie w kolejnym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej
w zakresie wymagań, których spełnianie przez szkoły zostało ocenione
najniżej: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się, Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej, Szkoła lub placówka, organizując procesy
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edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Dalsze wspomaganie szkół w realizacji działań na rzecz poprawy efektów
kształcenia.
Upowszechnianie informacji o prowadzonych przez różne instytucje
badaniach edukacyjnych.
Organizowanie spotkań z dyrektorami na temat wykorzystania wyników
ewaluacji zewnętrznej dla doskonalenia jakości pracy szkół i placówek.
Podejmowanie w ramach wspomagania tematyki dotyczącej stosowania
nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej oraz włączania uczniów
w organizację procesu dydaktycznego i umożliwiania im pracy zespołowej.
Obejmowanie ewaluacją coraz szerszej grupy szkół i placówek
niepublicznych.
Kontynuacja obserwacji zajęć wychowania fizycznego i matematyki
w szkołach różnych typów podczas ewaluacji.

50

3. Kontrola
3.1. Kontrola planowa
Część A (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.)

W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r., na
podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, WarmińskoMazurski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w następującym zakresie:
1. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania
polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów
oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty.

3.1.1. Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli
planowych (realizacji planu kontroli)
W roku szkolnym 2013/2014 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaplanowano
przeprowadzenie 360 kontroli (łączna liczba wszystkich kontroli planowych). Do 31
sierpnia 2014 r. zrealizowano 360 kontroli, co stanowi 100% planu nadzoru
pedagogicznego.
W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.)
pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 5 kontroli planowych w 5
spośród 1922 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone
w szkołach i placówkach kierowanych przez 5 dyrektorów.
Wykonanie planu kontroli (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.)
w ramach zaplanowanych zadań na rok szkolny 2013/2014 przedstawia
poniższa tabela.
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Lp.

1.

Zadanie z zakresu
nadzoru
pedagogicznego

Realizacja przez
publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli
zadania polegającego na
organizowaniu i
prowadzeniu
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w zakresie wynikającym z
kierunków realizacji przez
kuratorów oświaty polityki
oświatowej państwa,
ustalanych przez ministra
właściwego do spraw
oświaty i wychowania,
zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt
1 ustawy o systemie
Oświaty.

Liczba kontroli

zaplanowanych

przeprowadzonych

5

5

5

5

Uwagi
o realizacji
kontroli –
przyczyny
niewykonania

RAZEM

3.1.2. Wyniki i wnioski z poszczególnych kontroli planowych
3.1.2.1. Kontrola w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole
podstawowej
Kontrola została przeprowadzona przed 1 czerwca 2014 r. Informacja o jej realizacji
została przekazana w sprawozdaniu z roku 2013/2014.
3.1.2.2. Kontrola w zakresie realizacji przez publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu
i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie
wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki
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oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty
Kontrola
dotyczyła
planowania
pracy
i
realizacji
zadań
wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada
2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, polegających na
organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie
wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej
państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
zgodnie z art. 35. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Kontrolą zostały objęte wszystkie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
znajdujące się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Kontrola została zrealizowana w okresie od lipca do sierpnia 2014 roku.
1. Opis danych i ich analiza
Kontrolą objęto 5 publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (100%).
5 placówek doskonalenia nauczycieli (100% skontrolowanych placówek) działało na
podstawie statutu, który w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz. 1196) został dostosowany do
wymogów określonych w tym rozporządzeniu.
W ramach kontroli zdiagnozowano planowanie i realizację doskonalenia
zawodowego nauczycieli w odniesieniu do ustalonych na rok szkolny 2013/2014
kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:
I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
rozpoczynania realizacji obowiązku szkolnego.
II. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
III. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
IV. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Skontrolowano planowanie i realizację doskonalenia nauczycieli w formach:
wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia, seminariów,
konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń i konsultacji.

53

Informacje o planowaniu i realizacji w roku szkolnym 2013/2014 doskonalenia
zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju dziecka młodszego
w związku z obniżeniem wieku rozpoczynania realizacji obowiązku szkolnego
Kontrola
wykazała,
że
w
5
placówkach
doskonalenia
nauczycieli
(100% kontrolowanych placówek) zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 zadania
wynikające z obowiązku organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju dziecka młodszego w związku
z obniżeniem realizacji wieku obowiązku szkolnego.
Doskonaleniem zaplanowano objąć i objęto następującą liczbę szkół/placówek
i nauczycieli
Forma doskonalenia
w zakresie
wspierania rozwoju
dziecka młodszego
w związku z
obniżeniem wieku
realizacji obowiązku
szkolnego
wspomaganie szkół
i placówek
sieci współpracy i
samokształcenia
seminaria

Plan doskonalenia

Realizacja doskonalenia

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

38

239

87

629

71

82

74

90

25

80

101

248

konferencje

55

250

308

1244

wykłady

18

40

18

49

warsztaty

59

380

244

1264

szkolenia

13

130

145

394

konsultacje

37

70

53

68

316

1271

1030

3986

RAZEM

Z różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju dziecka
młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego w roku
szkolnym 2013/2014 nauczyciele skorzystali 3986 razy (o 2715 więcej niż
zaplanowano). Byli to nauczyciele z 1030 szkół i placówek (o 714 więcej niż
zaplanowano). Zaznaczyć jednak należy, że część szkół podstawowych
uczestniczyła dwukrotnie (czasami nawet trzykrotnie) w różnych formach
doskonalenia w omawianym zakresie. Najczęściej (1264 razy) nauczyciele korzystali
z doskonalenia w formie warsztatów. Największa liczba szkół/placówek (308) została
objęta doskonaleniem w formie konferencji.
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Informacje o planowaniu i realizacji w roku szkolnym 2013/2014 doskonalenia
zawodowego nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych
Kontrola wykazała, że w 5 placówkach doskonalenia nauczycieli (100%
kontrolowanych placówek) zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 zadania
wynikające z obowiązku organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Doskonaleniem zaplanowano objąć i objęto następującą liczbę szkół/placówek
i nauczycieli:
Forma doskonalenia
w zakresie
podnoszenia jakości
kształcenia w
szkołach
ponadgimnazjalnych
wspomaganie szkół
i placówek
sieci współpracy i
samokształcenia
seminaria

Plan doskonalenia

Realizacja doskonalenia

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

25

340

27

451

99

213

136

217

30

150

67

297

konferencje

213

495

281

1319

wykłady

35

130

40

180

warsztaty

146

490

222

784

szkolenia

38

286

85

1303

konsultacje

51

115

67

172

637

2219

925

4723

RAZEM

Z różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele skorzystali
4723 razy (o 2504 więcej niż zaplanowano). Byli to nauczyciele z 925 szkół
i placówek (o 288 więcej niż zaplanowano). Zaznaczyć należy, że niektóre szkoły
wielokrotnie (trzy razy) uczestniczyły w różnych formach doskonalenia w omawianym
zakresie. Najczęściej (1319 razy) nauczyciele korzystali z doskonalenia w formie
konferencji. Największa liczba szkół/placówek (281) została objęta doskonaleniem
w formie konferencji. Niektóre placówki wielokrotnie (średnio dwa razy) skorzystały
z tej formy doskonalenia w omawianym zakresie.
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Informacje o planowaniu i realizacji w roku szkolnym 2013/2014 doskonalenia
zawodowego nauczycieli w zakresie działania szkoły na rzecz zdrowia
i bezpieczeństwa uczniów
Kontrola wykazała, że w 5 placówkach doskonalenia nauczycieli (100%
kontrolowanych placówek) zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 zadania
wynikające z obowiązku organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
Doskonaleniem zaplanowano objąć i objęto następującą liczbę szkół szkół/placówek
i nauczycieli:
Forma doskonalenia
w zakresie działania
szkoły na rzecz
zdrowia i
bezpieczeństwa
uczniów
wspomaganie szkół
i placówek
sieci współpracy i
samokształcenia
seminaria

Plan doskonalenia

Realizacja doskonalenia

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

57

205

200

601

59

137

72

130

39

101

164

317

konferencje

154

275

268

550

wykłady

230

270

234

310

warsztaty

305

463

352

590

szkolenia

73

590

150

807

konsultacje

38

106

24

94

955

2147

1464

3399

RAZEM

Z różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie działania szkoły na rzecz
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele
skorzystali 3399 razy (o 1252 więcej niż zaplanowano). Byli to nauczyciele z 1464
szkół i placówek (o 509 więcej niż zaplanowano). Zaznaczyć należy, że niektóre
szkoły/placówki wielokrotnie (średnio dwa razy) uczestniczyły w różnych formach
doskonalenia w omawianym zakresie. Najczęściej (807 razy) nauczyciele korzystali
z doskonalenia w formie szkoleń. Największa liczba szkół/placówek (352) została
objęta doskonaleniem w formie warsztatów.
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Informacje o planowaniu i realizacji w roku szkolnym 2013/2014 doskonalenia
zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych
Kontrola wykazała, że w 5 placówkach doskonalenia nauczycieli (100%
kontrolowanych placówek) zaplanowano na rok szkolny 2013/2014 zadania
wynikające z obowiązku organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych.
Doskonaleniem zaplanowano objąć i objęto następującą liczbę szkół/placówek
i nauczycieli:
Forma doskonalenia
w zakresie
kształcenia uczniów
niepełnosprawnych
w szkołach
ogólnodostępnych
wspomaganie szkół
i placówek
sieci współpracy i
samokształcenia
seminaria

Plan doskonalenia

Realizacja doskonalenia

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

liczba
szkół/placówek

liczba
nauczycieli

5

126

11

176

29

50

29

50

16

50

36

69

konferencje

38

90

46

114

wykłady

20

50

20

50

warsztaty

89

180

101

230

szkolenia

79

355

152

736

konsultacje

25

60

30

53

301

1141

425

1478

RAZEM

Z różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w roku szkolnym 2013/2014
nauczyciele skorzystali 1478 razy (o 337 więcej niż zaplanowano). Byli to
nauczyciele z 425 szkół i placówek (o 124 więcej niż zaplanowano). Najczęściej (736
razy) nauczyciele korzystali z doskonalenia w formie szkoleń. Największa liczba
szkół/placówek (152) została objęta doskonaleniem w formie szkoleń.
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2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz
spostrzeżenia kontrolujących.
Nie wydano dyrektorom publicznych placówek doskonalenia nauczycieli zaleceń
pokontrolnych.
Najczęściej
dotyczyły:
1.

występujące

w arkuszach

kontroli

spostrzeżenia

kontrolującego

Informacji o nowych i atrakcyjnych dla nauczycieli działaniach placówek.

Na przykład: w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był pilotażowy Projekt Kompleksowego
Wspierania w Rozwoju Szkół i Nauczycieli. Jego celem było podniesienie jakości pracy poprzez
kompleksowe wspieranie szkół oraz organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

2.
Informacji o stałych działaniach placówek, w których szkoły chętnie
uczestniczą.
W ramach jednego z kontrolowanych ośrodków funkcjonuje Olsztyńskie Centrum Edukacji
Ekologicznej, którego główną formą działalności jest organizowanie wsparcia szkół i placówek
w zakresie edukacji ekologicznej, jak też ułatwienie kontaktów z ośrodkami naukowymi i innymi
instytucjami oraz fundacjami prowadzącymi działalność proekologiczną.

3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1. Placówki doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim
realizowały zadania statutowe w oparciu o plan pracy na rok szkolny i ofertę
edukacyjną. Oferty szkoleniowe zawierały więcej propozycji szkoleń niż plan
pracy, na bieżąco były modyfikowane i dostosowywane do potrzeb odbiorców
oraz zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Przykładem może być
modyfikacja oferty uwzględniająca tematykę związaną z nową formułą egzaminu
maturalnego, sprawdzianu zewnętrznego czy zmianami w przepisach
oświatowych dotyczących zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Stąd
też wynikają różnice w liczbie zaplanowanych i zrealizowanych szkoleń.
2. Uwagę zwraca duże zainteresowanie nauczycieli takimi formami doskonalenia
jak: szkolenia, warsztaty i konferencje.
3. Duże zainteresowanie nauczycieli poszczególnymi formami doskonalenia
pozwala na stwierdzenie, że konieczne jest doskonalenie wspomagania szkół
i placówek oraz systematyczny rozwój sieci współpracy i samokształcenia.
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Część B (okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.)

W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.,
na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
Warmińsko-Mazurski
Kurator
Oświaty
przeprowadził
kontrole
planowe
w następujących zakresach:
1. Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego;
2. Prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
3. Prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej,
w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami
zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
niepełnosprawność;
4. Prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego.

3.1.3. Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych
(realizacji planu kontroli)
W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.)
pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 315 kontroli planowych
w 315 spośród 1971 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały
przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 315 dyrektorów.
W roku szkolnym 2014/2015 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaplanowano
przeprowadzenie 315 kontroli. Do 31 maja 2015 r. zrealizowano 315 kontroli,
co stanowi 100% planu nadzoru pedagogicznego.
Wykonanie planu kontroli (w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.)
w ramach zadań zaplanowanych na rok szkolny 2014/2015 przedstawia
poniższa tabela.
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Zadanie z zakresu
nadzoru pedagogicznego

Stopień
realizacji
planu (%)

Liczba kontroli

Lp.
zaplanowanych

przeprowadzonych

1.

Zgodność realizacji wybranych
zajęć edukacyjnych z
ramowymi planami nauczania
w publicznym gimnazjum;

0

0

Kontrola
zrealizowana
w roku
szkolnym
2013/2014

2.

Realizacja przez szkołę
obowiązku prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego;

112

112

100%

3.

Prawidłowość prowadzonych
przez szkołę działań
wychowawczych
i zapobiegawczych wśród
dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem;

80

80

100%

4.

Prawidłowości organizacji
zajęć rewalidacyjnych, w tym
liczby godzin i rodzaju tych
zajęć oraz ich zgodności z
zaleceniami zawartymi w
orzeczeniu
o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na
niepełnosprawność w szkole
ogólnodostępnej;

98

98

100%

5.

Prawidłowość wydawania
przez zespoły orzekające
działające w publicznych
poradniach psychologiczno –
pedagogicznych orzeczeń o
potrzebie kształcenia
specjalnego.

25

25

100%

315

315

100%

RAZEM
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3.1.4. Wyniki i wnioski z poszczególnych kontroli planowych
3.1.4.1. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum (kontynuacja kontroli
planowych z roku szkolnego 2013/2014)
W województwie warmińsko-mazurskim kontrola w całości została przeprowadzona
w roku szkolnym 2013/2014 (wyniki i wnioski z kontroli zostały zamieszczone
w sprawozdaniu z ubiegłego roku szkolnego).

3.1.4.2. Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego w zakresie zgodności:
• zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami
szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów;
• zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
• organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół
podstawowych z ramowymi planami nauczania.
Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 10% publicznych szkół podstawowych,
publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem szkół sportowych i szkół
mistrzostwa sportowego.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od lutego do kwietnia 2015 r. w:
- 50 publicznych szkołach podstawowych, co stanowi 10% ogólnej liczby
publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego;
- 30 publicznych gimnazjach, co stanowi 10% ogólnej liczby publicznych gimnazjów
funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
- 32 publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, co stanowi 10% ogólnej liczby
publicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
W szkołach podstawowych kontrolą objęto:
68 oddziałów klasy I,
62 oddziały klasy II,
67 oddziałów klasy III,
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74 oddziały klasy IV,
75 oddziałów klasy V,
73 oddziały klasy VI.
W gimnazjach kontrolą objęto:
50 oddziałów klasy I,
53 oddziały klasy II,
46 oddziałów klasy III.
W szkołach ponadgimnazjalnych kontrolą objęto:
63 oddziały klasy I,
68 oddziałów klasy II,
60 oddziałów klasy III,
25 oddziałów klasy IV.
1. Opis danych i ich analiza.
1.1. W 50 szkołach podstawowych statut określa szczegółowo zasady
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów klas IV-VI, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych statut nie określa szczegółowo zasad
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów klas IV-VI, co stanowi 0% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach statut określa szczegółowo zasady wewnątrzszkolnego oceniania
uczniów, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach statut nie określa szczegółowo zasad wewnątrzszkolnego
oceniania uczniów, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
W 32 szkołach ponadgimnazjalnych statut określa szczegółowo zasady
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, co stanowi 100% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
W 0 szkołach ponadgimnazjalnych statut nie określa szczegółowo zasad
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
1.2. W 45 szkołach podstawowych w klasach IV-VI ocenianie wewnątrzszkolne
określa warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, co
stanowi 90% skontrolowanych szkół.
W 5 szkołach podstawowych w klasach IV-VI ocenianie wewnątrzszkolne
nie określa warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, co
stanowi 10% skontrolowanych szkół.
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W
26
gimnazjach
ocenianie
wewnątrzszkolne
określa
warunki
i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć
edukacyjnych, co stanowi 86,66%
skontrolowanych gimnazjów.
W 4 gimnazjach ocenianie wewnątrzszkolne nie określa warunków i trybu uzyskania
wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązujących zajęć edukacyjnych, co stanowi 13,33% skontrolowanych
gimnazjów.
W 31 szkołach ponadgimnazjalnych ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki
i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, co stanowi 96,87%
skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
W 1 szkole ponadgimnazjalnej ocenianie wewnątrzszkolne nie określa warunków
i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, co stanowi 3,13%
skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
1.3. W 49 szkołach podstawowych w klasach IV-VI nauczyciele
w
ocenianiu
wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 98% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 1 szkole podstawowej w klasach IV-VI nauczyciele w ocenianiu
wewnątrzszkolnym nie sformułowali wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
wychowania fizycznego, co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 96,66%
kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum
nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym nie sformułowali
wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 3,33%
kontrolowanych gimnazjów.
W 32 szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym
sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
W 0 szkołach ponadgimnazjalnych
nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym
nie sformułowali wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
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poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
1.4. W 49 szkołach podstawowych w klasach IV-VI, nauczyciele na początku roku
szkolnego poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 98% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 1 szkole podstawowej w klasach IV-VI, nauczyciele na początku roku szkolnego
nie poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 2% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach, nauczyciele na początku roku szkolnego poinformowali uczniów
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 96,66% kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum, nauczyciele na początku roku szkolnego nie poinformowali
uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 3,33% kontrolowanych gimnazjów.
W 32 szkołach ponadgimnazjalnych, nauczyciele na początku roku szkolnego
poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 szkołach ponadgimnazjalnych, nauczyciele na początku roku szkolnego nie
poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
1.5. W 50 szkołach podstawowych w klasach IV-VI, nauczyciele na początku roku
szkolnego poinformowali rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych w klasach IV-VI, nauczyciele na początku roku
szkolnego nie poinformowali rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
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klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 0% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach, nauczyciele na początku roku szkolnego poinformowali rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 96,66% kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum, nauczyciele na początku roku szkolnego nie poinformowali
rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania
fizycznego, co stanowi 3,33% kontrolowanych gimnazjów.
W 32 szkołach ponadgimnazjalnych, nauczyciele na początku roku szkolnego
poinformowali rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 100% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
W 0 szkołach ponadgimnazjalnych, nauczyciele na początku roku szkolnego nie
poinformowali rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z zajęć wychowania fizycznego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
1.6. W 48 szkołach podstawowych w klasach IV-VI wymagania edukacyjne przy
ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględniają wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co
stanowi 96% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 2 szkołach podstawowych w klasach IV-VI wymagania edukacyjne przy ustalaniu
oceny z wychowania fizycznego nie uwzględniają wysiłku wkładanego przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co stanowi
4% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach wymagania edukacyjne przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego uwzględniają wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co stanowi 96,66%
kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum wymagania edukacyjne przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego nie uwzględniają wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co stanowi 3,33%
kontrolowanych gimnazjów.
W 32 szkołach ponadgimnazjalnych wymagania edukacyjne przy ustalaniu oceny
z wychowania fizycznego uwzględniają wysiłek wkładany przez ucznia
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w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co stanowi
100% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
W 0 szkołach ponadgimnazjalnych wymagania edukacyjne przy ustalaniu oceny
z wychowania fizycznego nie uwzględniają wysiłku wkładanego przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, co stanowi
0% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.
1.7. W 34 szkołach podstawowych w klasach IV-VI zwalnianie uczniów z zajęć
wychowania fizycznego dokonywane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza na czas określony w tej opinii, co stanowi 100% kontrolowanych szkół
podstawowych. W 16 kontrolowanych szkołach nie było potrzeby zwalniania uczniów
z zajęć wychowania fizycznego.
Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach 5560.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach na podstawie § 8 ust. 1 w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: 55, w tym liczba uczniów
zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące 47.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach bez opinii lekarza – 0.
W 30 gimnazjach zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego dokonywane
jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony
w tej opinii, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach 4265.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: 177, w tym liczba uczniów
zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące 113.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach bez opinii lekarza – 0.
W 31 szkołach ponadgimnazjalnych zwalnianie uczniów z zajęć wychowania
fizycznego dokonywane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza na czas określony w tej opinii, co stanowi 96,87% kontrolowanych
szkół ponadgimnazjalnych.
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Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach 4531.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia: 367, w tym liczba uczniów
zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące 324.
Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych
oddziałach bez opinii lekarza – 2.
2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia
kontrolujących.
2.1. Przeprowadzający kontrolę nie wydali żadnego zalecenia w:
- 42 szkołach podstawowych, co stanowi 84% kontrolowanych szkół podstawowych;
- 25 gimnazjach, co stanowi 83,33% kontrolowanych gimnazjów;
- 30 szkołach ponadgimnazjalnych, co stanowi 93,75% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
2.2. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom
zaleceń w:
- 8 szkołach podstawowych, co stanowi 16% kontrolowanych szkół podstawowych;
- 5 gimnazjach, co stanowi 16,66% kontrolowanych gimnazjów;
- 2 szkołach ponadgimnazjalnych, co stanowi 6,25% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
2.3. Zawarto wnioski i uwagi w protokołach kontroli w:
- 12 szkołach podstawowych, co stanowi 24% kontrolowanych szkół podstawowych;
- 6 gimnazjach, co stanowi 20% kontrolowanych gimnazjów;
- 5 szkołach ponadgimnazjalnych, co stanowi 15,62% kontrolowanych szkół
ponadgimnazjalnych.
2.4. Najczęściej wydawane zalecenia:
1. Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków
i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 3 pkt 6
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) – 10.
2. Zaleca się, aby wymagania edukacyjne uwzględniały przy ustalaniu oceny
z wychowania fizycznego, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (§ 3 ust. 3 pkt 1 i § 7
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
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warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) - 3.
3. Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego (§ 3 ust. 3 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) - 2.
2.5. Wizytatorzy w uwagach i wnioskach najczęściej zwracali uwagę na (proszę
podać nie więcej niż 3 zakresy):
- zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego z ramowymi planami
nauczania,
- zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania
fizycznego,
- miejsca realizacji zajęć wychowania fizycznego.
2.6. Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego
dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
- bazy i sprzętu sportowego, którymi dysponują szkoły;
- form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
- programów i projektów realizowanych w celu propagowania kultury fizycznej.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres
wspomagania):
 szkół podstawowych
1) Należy
monitorować
zapisy
w
statutach
w
zakresie
oceniania
wewnątrzszkolnego;
2) Należy przeprowadzić kontrolę realizacji wydanych zaleceń w szkołach, które je
otrzymały;
3) Podczas spotkań z dyrektorami szkół należy zwrócić im uwagę, aby
przypomnieli nauczycielom wychowania fizycznego o uwzględnianiu przez nich
wysiłku wkładanego przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki prowadzonych przez nich zajęć przy ustalaniu ocen
(śródrocznej i rocznej).
 gimnazjów
1) Należy monitorować zapisy w statutach w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego;
2) Należy przeprowadzić kontrolę realizacji wydanych zaleceń w szkołach, które je
otrzymały;
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3) Podczas spotkań z dyrektorami szkół należy zwrócić im uwagę, aby przypomnieli
nauczycielom wychowania fizycznego o uwzględnianiu przez nich wysiłku
wkładanego przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki prowadzonych przez nich zajęć przy ustalaniu ocen (śródrocznej
i rocznej).
 szkół ponadgimnazjalnych
1) Przeprowadzić kontrolę realizacji wydanych zaleceń w szkołach, które je
otrzymały.
2) W szkołach ponadgimnazjalnych stwierdzono największy odsetek uczniów (8%)
zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego (na podstawie § 8 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych) w stosunku do liczby kontrolowanych.
3) Podczas spotkań z dyrektorami szkół należy zwrócić uwagę, aby w szkołach
prowadzono działania na rzecz aktywnego uczestnictwa młodzieży w zajęciach
wychowania fizycznego.
3.2. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzić kontrole planowe w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie zasad
oceniania oraz zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
2) W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzić kontrole planowe w zakresie
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w szkole (na
zajęciach wychowania fizycznego).

3.1.4.3.
Prawidłowość
prowadzonych
przez
szkołę
działań
wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem
Kontrola została przeprowadzona w okresie od marca do maja 2015 r. w:
- 50 publicznych szkołach podstawowych, co stanowi 10% ogólnej liczby
publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego;
- 30 publicznych gimnazjach, co stanowi 10% ogólnej liczby publicznych gimnazjów
funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 10% samodzielnych publicznych szkół
podstawowych oraz w 10% publicznych gimnazjów.
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1. Opis danych i ich analiza.
1.1. W 46 szkołach podstawowych program wychowawczy realizowany przez
nauczycieli obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, zawiera dodatkowe treści dotyczące problematyki zagrożeń narkomanią, co
stanowi 92% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 4 szkołach podstawowych program wychowawczy realizowany przez nauczycieli
obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
nie zawiera dodatkowych treści dotyczących problematyki zagrożeń narkomanią, co
stanowi 8% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 27 gimnazjach program wychowawczy realizowany przez nauczycieli obejmuje
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, zawiera
dodatkowe treści dotyczące problematyki zagrożeń narkomanią, co stanowi 90%
kontrolowanych gimnazjów.
W 3 gimnazjach program wychowawczy realizowany przez nauczycieli obejmuje
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, nie zawiera
dodatkowych treści dotyczących problematyki zagrożeń narkomanią, co stanowi 10%
kontrolowanych gimnazjów.
1.2. W 46 szkołach podstawowych program wychowawczy został uchwalony przez
radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 92%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 4 szkołach podstawowych program wychowawczy nie został uchwalony przez
radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 8% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach program wychowawczy został uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach program wychowawczy nie został uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
2.1. W 48 szkołach podstawowych program profilaktyki został dostosowany do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmuje treści
i działania z zakresu profilaktyki narkomanii skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców, co stanowi 96% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 2 szkołach podstawowych program profilaktyki nie został dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, nie obejmuje treści i działań
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z zakresu profilaktyki narkomanii skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, co
stanowi 4% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach program profilaktyki został dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmuje treści i działania z zakresu
profilaktyki narkomanii skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, co stanowi
96,7% kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum program profilaktyki nie został dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, nie obejmuje treści i działań
z zakresu profilaktyki narkomanii skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, co
stanowi 0,3% kontrolowanych gimnazjów.
2.2. W 45 szkołach podstawowych program profilaktyki został uchwalony przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 90% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 5 szkołach podstawowych program profilaktyki nie został uchwalony przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 10% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach program profilaktyki został uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 96,7% kontrolowanych gimnazjów.
W 1 gimnazjum program wychowawczy nie został uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną, co stanowi 0,3% kontrolowanych gimnazjów.
3.1. W 50 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole polega na systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń
związanych z uzależnieniem, co stanowi 100% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole
nie polega na systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń
związanych z uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega
na systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych
z uzależnieniem, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie polega
na systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych
z uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
3.2. W 49 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole polega na przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem
dzieci i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii, co stanowi 98% kontrolowanych
szkół podstawowych.
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W 1 szkole podstawowej działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie
polega na przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci
i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii, co stanowi 2% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 30 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega
na przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci
i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii, co stanowi 100% kontrolowanych
gimnazjów.
W 0 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie polega
na przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci
i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii, co stanowi 0% kontrolowanych
gimnazjów.
3.3. W 24 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole polega na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, co stanowi 48% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole
nie polega na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
26 szkół podstawowych nie dotyczyły działania wychowawcze i zapobiegawcze
polegające na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
co stanowi 52% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 18 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega
na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi
60% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie polega
na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi
0% kontrolowanych gimnazjów.
12 gimnazjów nie dotyczyły działania wychowawcze i zapobiegawcze polegające
na współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi
40% kontrolowanych gimnazjów.
3.4. W 50 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole polega na informowaniu o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole
nie polega na informowaniu o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 0%
kontrolowanych szkół podstawowych.
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W 30 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega
na informowaniu o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 100% kontrolowanych
gimnazjów.
W 0 gimnazjów działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie polega
na informowaniu o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 0% kontrolowanych
gimnazjów.
3.5. W 49 szkołach podstawowych działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole polega na poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od
środków odurzających, substancji psychotropowych lub substancji zastępczych (tzw.
dopalaczy), co stanowi 98% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 1 szkole podstawowej działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie
polega na poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków
odurzających, substancji psychotropowych lub substancji zastępczych (tzw.
dopalaczy), co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega
na poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających,
substancji psychotropowych lub substancji zastępczych (tzw. dopalaczy), co stanowi
100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole nie polega
na poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających,
substancji psychotropowych lub substancji zastępczych (tzw. dopalaczy),
co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
4.1. W 50 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są
realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, których podstawy
programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobieganiu uzależnieniom, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół podstawowych.
Przykłady takich zajęć (wskazać 3 najczęściej występujące):
- przyroda,
- zajęcia z wychowawcą,
- wychowanie fizyczne.
W 0 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są
realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, których podstawy
programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobieganiu uzależnieniom, co
stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
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W 30 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, których podstawy programowe
uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobieganiu uzależnieniom, co stanowi 100%
kontrolowanych gimnazjów.
Przykłady takich zajęć (wskazać 3 najczęściej występujące):
- biologia,
- język polski,
- zajęcia z wychowawcą.
W 0 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są realizowane na
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, których podstawy programowe
uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobieganiu uzależnieniom, co stanowi 0%
kontrolowanych gimnazjów.
4.2. W 41 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są
realizowane na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, co stanowi
82% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 9 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są
realizowane na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, co stanowi
18% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 29 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, co stanowi 96,7% kontrolowanych
gimnazjów.
W 1 gimnazjum zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są realizowane na
zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, co stanowi 3,3%
kontrolowanych gimnazjów.
4.3. W 32 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są
realizowane na zajęciach specjalistycznych organizowanych dla uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznopedagogicznej, co stanowi 64% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 18 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są
realizowane na zajęciach specjalistycznych organizowanych dla uczniów
74

wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznopedagogicznej, co stanowi 36% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 24 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na zajęciach
specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego
wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co stanowi 80%
kontrolowanych gimnazjów.
W 6 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są realizowane na
zajęciach specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co
stanowi 20% kontrolowanych gimnazjów.
4.4. W 38 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są
realizowane na innych zajęciach niż określonych w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, co stanowi
76% kontrolowanych szkół podstawowych.
Przykłady innych zajęć (wskazać 3 najczęściej występujące):
- spektakle profilaktyczne,
- zajęcia świetlicowe,
- warsztaty profilaktyczne w ramach realizowanych programów.
W 12 szkołach podstawowych zadania z zakresu działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
nie są realizowane na innych zajęciach niż określonych w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, co
stanowi 24% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 20 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na innych
zajęciach niż określonych w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, co stanowi 66,7% kontrolowanych
gimnazjów.
Przykłady innych zajęć (wskazać 3 najczęściej występujące):
- zajęcia z pedagogiem, socjoterapeutą,
- zajęcia prowadzone w ramach realizowanych w szkole projektów edukacyjnowychowawczych,
- zajęcia biblioteczne.
W 9 gimnazjach zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie są realizowane na innych
zajęciach niż określonych w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, co stanowi 90% kontrolowanych
gimnazjów
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5.1. W 28 szkołach podstawowych są realizowane programy profilaktyki
uniwersalnej oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności
rekomendowane w ramach systemu rekomendacji, co stanowi 56% kontrolowanych
szkół podstawowych.
W 22 szkołach podstawowych nie są realizowane programy profilaktyki uniwersalnej
oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rekomendowane
w ramach systemu rekomendacji, co stanowi 44% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 22 gimnazjach są realizowane programy profilaktyki uniwersalnej oparte na
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rekomendowane w ramach
systemu rekomendacji, co stanowi 73% kontrolowanych gimnazjów.
W 8 gimnazjach nie są realizowane programy profilaktyki uniwersalnej oparte na
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rekomendowane w ramach
systemu rekomendacji, co stanowi 27% kontrolowanych gimnazjów.
5.2. W 12 szkołach podstawowych są realizowane rekomendowane programy
profilaktyki selektywnej i wskazującej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem
społecznym oraz dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także ich rodziców, co stanowi 24% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 38 szkołach podstawowych nie są realizowane rekomendowane programy
profilaktyki selektywnej i wskazującej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem
społecznym oraz dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także ich rodziców, co stanowi 76% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 9 gimnazjach są realizowane rekomendowane programy profilaktyki selektywnej
i wskazującej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz
dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców,
co stanowi 30% kontrolowanych gimnazjów.
W 21 gimnazjach nie są realizowane rekomendowane programy profilaktyki
selektywnej i wskazującej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz
dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców,
co stanowi 70% kontrolowanych gimnazjów.
5.3. W 5 szkołach podstawowych są realizowane programy wczesnej interwencji
oparte na naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowane do
okazjonalnych użytkowników narkotyków, co stanowi 10% kontrolowanych szkół
podstawowych.
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W 45 szkołach podstawowych nie są realizowane programy wczesnej interwencji
oparte na naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowane do
okazjonalnych użytkowników narkotyków, co stanowi 90% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 6 gimnazjach są realizowane programy wczesnej interwencji oparte na
naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowane do
okazjonalnych użytkowników narkotyków, co stanowi 20% kontrolowanych
gimnazjów.
W 24 gimnazjach nie są realizowane programy wczesnej interwencji oparte na
naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowane do
okazjonalnych użytkowników narkotyków, co stanowi 80% kontrolowanych
gimnazjów.
6.1. W 20 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym
społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem wynika z rozpoznania
i zaspokajania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych, co stanowi 40% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym
społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem nie wynika z rozpoznania
i zaspokajania ich indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
podstawowych.
30 szkół podstawowych nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–
pedagogicznej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym
lub
niedostosowanym społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem wynikające
z rozpoznania i zaspokajania indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, co stanowi 60%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 17 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniom
zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem wynika z rozpoznania i zaspokajania
ich indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych, co stanowi 56,6% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniom
zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem nie wynika z rozpoznania i zaspokajania ich
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indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
13 gimnazjów nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej
uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym
społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem wynikające z rozpoznania
i zaspokajania indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych, co stanowi 43,4% kontrolowanych
gimnazjów.
6.2. W 20 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem,
co stanowi 40% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz
nauczycielom nie polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem,
co stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
30 szkół podstawowych nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–
pedagogicznej rodzicom uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem polegającej na
wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 60%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 17 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz nauczycielom polega na wspieraniu
rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 56,6%
kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz nauczycielom nie polega na wspieraniu
rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych
gimnazjów.
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13 gimnazjów nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem polegającej na
wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 43,4%
kontrolowanych gimnazjów.
6.3. W 20 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz
nauczycielom polega na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 40% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz
nauczycielom nie polega na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
podstawowych.
30 szkół podstawowych nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–
pedagogicznej rodzicom uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem polegającej na
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zagrożonych
uzależnieniem, co stanowi 60% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 17 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz nauczycielom polega na rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi
56,6% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie
z powodu zagrożenia uzależnieniem oraz nauczycielom nie polega na rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zagrożonych uzależnieniem, co stanowi
0% kontrolowanych gimnazjów.
13 gimnazjów nie dotyczyło udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej
rodzicom
uczniów
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
lub
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niedostosowanych społecznie z powodu zagrożenia uzależnieniem polegającej na
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zagrożonych
uzależnieniem, co stanowi 43,4% kontrolowanych gimnazjów.
7.1. W 49 szkołach podstawowych upowszechniane są informacje na temat
szkodliwości środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych tzw. dopalaczy, których używanie łączy się z zagrożeniem
bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień, co stanowi 98%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 1 szkole podstawowej nie są upowszechniane informacje na temat szkodliwości
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw.
dopalaczy, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz
może prowadzić do uzależnień, co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach upowszechniane są informacje na temat szkodliwości środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw. dopalaczy,
których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może
prowadzić do uzależnień, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są upowszechniane informacje na temat szkodliwości środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw. dopalaczy,
których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może
prowadzić do uzależnień, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
7.2. W 49 szkołach podstawowych upowszechniane są informacje na temat
dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co
stanowi 98% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 1 szkole podstawowej nie są upowszechniane informacje na temat dostępnych
form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 2%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach upowszechniane są informacje na temat dostępnych form pomocy
dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 100% kontrolowanych
gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są upowszechniane informacje na temat dostępnych form
pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 0%
kontrolowanych gimnazjów.
7.3. W 49 szkołach podstawowych upowszechniane są informacje na temat
możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, co
stanowi 98% kontrolowanych szkół podstawowych.
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W 1 szkole podstawowej nie są upowszechniane informacje na temat możliwości
rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, co stanowi 2%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach upowszechniane są informacje na temat możliwości
rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, co stanowi 100%
kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są upowszechniane informacje na temat możliwości
rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, co stanowi 0%
kontrolowanych gimnazjów.
7.4. W 49 szkołach podstawowych upowszechniane są informacje na temat
skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, co stanowi 98% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 1 szkole podstawowej nie są upowszechniane informacje na temat skutków
prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach upowszechniane są informacje na temat skutków prawnych
związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są upowszechniane informacje na temat skutków prawnych
związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
8. W 49 szkołach podstawowych udostępniane są uczniom, rodzicom
i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące
problematyki zapobiegania narkomanii, co stanowi 98% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 1 szkole podstawowej nie są udostępniane uczniom, rodzicom i nauczycielom
informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki
zapobiegania narkomanii, co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach udostępniane są uczniom, rodzicom i nauczycielom informatory,
poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania
narkomanii, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są udostępniane uczniom, rodzicom i nauczycielom
informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki
zapobiegania narkomanii, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
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9. W 22 szkołach podstawowych wdrożony jest system wsparcia psychologicznego
dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia, co stanowi 44%
kontrolowanych szkół podstawowych.
W 28 szkołach podstawowych nie jest wdrożony system wsparcia
psychologicznego dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup
wsparcia, co stanowi 56% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 18 gimnazjach wdrożony jest system wsparcia psychologicznego dla nauczycieli
w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia, co stanowi 60% kontrolowanych
gimnazjów.
W 12 gimnazjach nie jest wdrożony system wsparcia psychologicznego dla
nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia, co stanowi 40%
kontrolowanych gimnazjów.
10.1. 50 szkół podstawowych wspieranych jest przez organ prowadzący w realizacji
działań wychowawczych i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na
informowanie o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 100% kontrolowanych szkół
podstawowych.
0 szkół podstawowych nie jest wspieranych przez organ prowadzący w realizacji
działań wychowawczych i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na
informowanie o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 0% kontrolowanych szkół
podstawowych.
29 gimnazjów wspieranych jest przez organ prowadzący w realizacji działań
wychowawczych i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na
informowanie o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 96,7% kontrolowanych
gimnazjów.
1 gimnazjum nie jest wspierane przez organ prowadzący w realizacji działań
wychowawczych i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na
informowanie o narkomanii i jej skutkach, co stanowi 3,3% kontrolowanych
gimnazjów.
10.2. W 17 szkołach podstawowych podejmowane są działania interwencyjne
polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają
środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze,
co stanowi 34% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych nie są podejmowane działania interwencyjne
polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają
środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze,
co stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
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33 szkół podstawowych nie dotyczyło podejmowanie działań interwencyjnych
polegających na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają
środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze,
co stanowi 66% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 19 gimnazjach podejmowane są działania interwencyjne polegające na
powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy
dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające,
substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze, co stanowi 63,3%
kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie są podejmowane działania interwencyjne polegające na
powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy
dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające,
substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze, co stanowi 0%
kontrolowanych gimnazjów.
11 gimnazjów nie dotyczyło podejmowanie działań interwencyjnych polegających na
powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy
dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające,
substancje psychotropowe lub środki zastępcze tzw. dopalacze, co stanowi 36,7%
kontrolowanych gimnazjów.
10.3. W 50 szkołach podstawowych współdziałano z poradniami psychologicznopedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi
podmiotami działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, co stanowi 100% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 0 szkołach podstawowych nie współdziałano z poradniami psychologicznopedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi
podmiotami działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, co stanowi 0% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach współdziałano z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi podmiotami
działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co stanowi
100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie współdziałano z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi podmiotami
działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co stanowi
0% kontrolowanych gimnazjów.
11.1. W 49 szkołach podstawowych została określona strategia działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci
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i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 98% kontrolowanych szkół
podstawowych.
W 1 szkole podstawowej nie została określona strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 2% kontrolowanych szkół podstawowych.
W 30 gimnazjach została określona strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 100% kontrolowanych gimnazjów.
W 0 gimnazjach nie została określona strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, co stanowi 0% kontrolowanych gimnazjów.
11.2. W poniższej tabeli wskazano liczbę szkół podstawowych, w których strategia
działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem uwzględnia zakres określony w § 10
pkt 1-13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Wskazana liczba szkół podstawowych stanowi przedstawiony odpowiednio procent
skontrolowanych szkół podstawowych.
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W poniższej tabeli wskazano liczbę szkół podstawowych, w których strategia działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie uwzględnia zakresu określonego w § 10
pkt 1-13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Wskazana liczba szkół podstawowych stanowi przedstawiony odpowiednio procent
skontrolowanych szkół podstawowych.
§

1
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6
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12

13

Liczba szkół

0

2

1

0

0

1

1

2

0

2

1

2

0
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0

4

2

0

0

2

2

4

0

4

2

4

0
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Odpowiedź „NIE” wskazano łącznie w 12 szkołach podstawowych, co stanowi 24%
skontrolowanych szkół podstawowych.
W poniższej tabeli wskazano liczbę gimnazjów, w których strategia działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem uwzględnia zakres określony w § 10 pkt 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). Wskazana
liczba gimnazjów stanowi przedstawiony odpowiednio procent skontrolowanych
gimnazjów.
§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Liczba
szkół

30

28

28

30

29

29

28

28

29

28

29

27

29

%

100

93,3

93,3

100

96,7

96,7

93,3

93,3

96,7

93,3

96,7
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96,7

W poniższej tabeli wskazano liczbę gimnazjów, w których strategia działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem nie uwzględnia zakresu określonego w § 10
pkt 1-13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Wskazana liczba gimnazjów stanowi przedstawiony odpowiednio procent
skontrolowanych gimnazjów.
§
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0
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2

1

2
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6,66

6.66

3.33
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3.33

10

3,33

gimnazjach,

co

stanowi

60%

Odpowiedź „NIE” wskazano
skontrolowanych gimnazjów.

łącznie

w

18

Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom szkół
zaleceń.
Najczęściej wydawane zalecenia w szkołach podstawowych:
1. Zaleca się uzupełnienie strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz
interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
w zakresie brakujących działań określonych w § 10 pkt 1-13 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
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szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226) – 5 zaleceń.
2. Zaleca się uwzględnienie w programie wychowawczym szkoły treści i działania
dotyczące problematyki zagrożeń narkomanią skierowane do uczniów,
realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn.
zm.) – 4 zalecenia.
3. Zaleca się uchwalenie programu profilaktyki przez radę rodziców w porozumieniu
z radą pedagogiczną, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 5 zaleceń.
Wizytatorzy w uwagach i wnioskach najczęściej zwracali uwagę na:
- nie stwierdzono uchybień dotyczących obszarów funkcjonowania szkoły
niebędących przedmiotem kontroli.
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia:
- Rodzice w trakcie spotkania z kontrolującymi potwierdzali, że zostali
poinformowani przez nauczycieli o szkodliwości środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw. dopalaczy,
wiedzieli także, gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia
uzależnieniem.

Najczęściej wydawane zalecenia w gimnazjach:
1. Zaleca się uzupełnienie strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz
interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
w zakresie brakujących działań określonych w § 10 pkt 1-13 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226) – 5 zaleceń.
2. Zaleca się uwzględnienie w programie wychowawczym szkoły treści i działań
dotyczących problematyki zagrożeń narkomanią skierowanych do uczniów,
realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn.
zm.) – 3 zalecenia.
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3. Zaleca się uwzględnienie w programie profilaktyki treści i działań z zakresu
profilaktyki narkomanii skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, zgodnie
z art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) - 1 zalecenie.

3.Wnioski

i

spostrzeżenia

wynikające

z

analizy

wyników

kontroli

Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1) W roku szkolnym 2015/2016 należy monitorować:
a) realizację w szkołach (szczególnie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
działań wynikających ze strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych
oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem w zakresie działań określonych w § 10 pkt 1-13 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
b) uwzględnianie w programie profilaktyki i programie wychowawczym szkół treści
i działań dotyczących problematyki zagrożeń narkomanią skierowanych
do uczniów, realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
2) Należy podczas spotkań z dyrektorami szkół przekazać im informacje
o konieczności realizacji działań wynikających ze strategii działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
3) Należy wskazać placówkom szkoleniowym na konieczność doskonalenia
w zakresie realizacji strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz
interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem.
4) W roku szkolnym 2015/2016 należy przeprowadzić kontrolę realizacji
wydanych zaleceń.
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Spostrzeżenia kontrolujących dotyczące organizacji kształcenia, działalności
statutowej zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli:
- Nie stwierdzono uchybień dotyczących obszarów funkcjonowania szkół
niebędących przedmiotem kontroli.

3.1.4.4. Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin
i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na
niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi
Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa w zakresie
organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych w publicznych przedszkolach
ogólnodostępnych: z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi, do których
uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane z uwagi na niepełnosprawność.
Kontrolą zostały objęte publiczne przedszkola znajdujące się na obszarze
województwa warmińsko-mazurskiego.
Zaplanowano przeprowadzenie
przedszkoli ogólnodostępnych.

kontroli w 10%

nadzorowanych

publicznych

Kontrolą objęto dokumentację 51 losowo wybranych dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność.
Kontrola została zrealizowana w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r.

CZĘŚĆ I – PRZEDSZKOLA
1. Opis danych i ich analiza.
Liczba publicznych przedszkoli: 18, w tym:
- z oddziałami ogólnodostępnymi: 11, co stanowi 6,2% nadzorowanych przedszkoli,
- z oddziałami integracyjnymi: 7, co stanowi 4% nadzorowanych przedszkoli,
Liczba dzieci w przedszkolu łącznie: 2339, w tym z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność - ogółem: 91,
w tym:
liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
niesłyszących - 1
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słabosłyszących - 7
niewidomych - 0
słabowidzących - 4
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 31
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 10
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 24
z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 11
Pytania od 1 - 3 dotyczą losowo wybranych dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, których dokumentację objęto kontrolą,
tj. 5 dzieci lub mniej:
1. Liczba dzieci posiadających w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
zalecenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych – 51.
2. Liczba dzieci, dla których zorganizowano w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne –
51.
3. Liczba dzieci, którym zapewniono zajęcia rewalidacyjne (liczba godzin
tygodniowo):
a)
b)
c)
d)

0 godz. – 0,
1 godz. – 10,
2 godz. – 28,
3 godz. i więcej – 13.

1) Kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zorganizowano w oparciu
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na rodzaj
niepełnosprawności określonej w przepisach prawa, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
w poradni specjalistycznej:
Liczba odpowiedzi TAK: 51
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba odpowiedzi w kategorii wydano ze względu na inne dysfunkcje: 0
Liczba przedszkoli, w których wystąpiły orzeczenia wydane ze względu na
dysfunkcje, a nie niepełnosprawność uczniów: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 0
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2) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla dziecka
niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka:
Liczba odpowiedzi TAK: 45
Liczba odpowiedzi NIE: 6
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać 3 najczęściej występujące przyczyny:
- brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
- nie ujęto w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wskazań do
indywidualnej terapii surdologopedycznej i surdopedagogicznej (brak
zatrudnionych specjalistów).
Liczba wydanych zaleceń: 2
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 2
3) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka niepełnosprawnego
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego został opracowany
przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem:
Liczba odpowiedzi TAK: 46
Liczba odpowiedzi NIE: 5
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać 3 najczęściej występujące przyczyny:
- brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 1
4) Zespół nauczycieli i specjalistów skorzystał z informacji zgromadzonych podczas
analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) przy
opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego:
Liczba odpowiedzi TAK: 27
Liczba odpowiedzi NIE: 24
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać 3 najczęściej występujące przyczyny:
- brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
- zespół przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego nie skorzystał z wyników diagnozy przedszkolnej.
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5) Zespół dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka we
współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym poradnią specjalistyczną:
Liczba odpowiedzi TAK: 46
Liczba odpowiedzi NIE: 5
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać 3 najczęściej występujące przyczyny:
- brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 1
6) W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono zakres
współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań
związanych z:
a) realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
b) zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków do nauki, sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych,
c) organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
d) organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych.
Liczba odpowiedzi TAK: 46
Wskazać rodzaje dokumentacji, w oparciu o którą kontrolujący stwierdził, iż
przedszkole realizuje rzeczywistą współpracę z rodzicami w ww. zakresach:
- dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dzienniki zajęć grupowych, protokoły
ze spotkań z rodzicami, pisma zapraszające rodziców na spotkanie zespołu,
zeszyty indywidualnych kontaktów z rodzicami, podpisane przez rodziców
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
Liczba odpowiedzi NIE: 5
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – podać 3 najczęściej występujące przyczyny:
- brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać liczbę w zakresie nieuwzględnienia danego
punktu/-ów (a-d):
- odnośnie pkt a) – 1,
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- odnośnie pkt b) – 1,
- odnośnie pkt c) – 1,
- odnośnie pkt d) – 1.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 1
7) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa zajęcia rewalidacyjne
dla dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 46
Wskazać rodzaje zajęć rewalidacyjnych, jeśli takie zostały określone:
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
rewalidacja
indywidualna,
terapia
pedagogiczna,
surdopedagogika,
socjoterapia.
Liczba odpowiedzi NIE: 5
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – podać przyczyny (3 najczęściej występujące):
brak opracowanych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 1
8) Przedszkole zapewnia dziecku niepełnosprawnemu realizację zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnia
zajęcia rewalidacyjne, określone w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym:
Zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Liczba odpowiedzi TAK: 49
Liczba odpowiedzi NIE: 2
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
brak zatrudnionych specjalistów (surdopedagoga).
Zapewnione są zajęcia rewalidacyjne.
Liczba odpowiedzi TAK: 51
Liczba odpowiedzi NIE: 0
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Liczba wydanych zaleceń: 2
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 2
9) Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone przez nauczycieli lub
specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
w przedszkolu oraz rodzaju prowadzonych zajęć:
Liczba odpowiedzi TAK: 51
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 0
10) Dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
udzielana
jest
pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
w trakcie bieżącej pracy z nim oraz w formach określonych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym ustalanym przez zespół, który tworzą
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem:
Liczba odpowiedzi TAK: 51
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 0
Pkt 11 i 12 dotyczy przedszkoli ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
11) W przedszkolu zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 30
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 0
12) W przedszkolu zatrudniono dodatkowo specjalistów prowadzących zajęcia
rewalidacyjne:
Liczba odpowiedzi TAK: 1
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Liczba odpowiedzi w kategorii nie było takiej potrzeby - w przedszkolu są już
zatrudnieni specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne: 6
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba przedszkoli, które otrzymały zalecenie: 0
Pkt 13 dotyczy przedszkoli ogólnodostępnych bez oddziałów integracyjnych.
13) W przedszkolu zatrudniono, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowo
nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 11
Liczba odpowiedzi NIE: 10
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
nie było potrzeby, w szkołach zatrudnieni są specjaliści.
14) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa działania wspierające
rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi
jednostkami (podmiotami) oświatowymi:

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną
specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym
placówką doskonalenia nauczycieli
organizacjami pozarządowymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży, w tym z innym przedszkolem, w tym
specjalnym, szkołą podstawową, w tym specjalną,
biblioteką pedagogiczną

Odpowiedź
tak

Liczba
38

nie

10

tak

5

nie

35

tak

8

nie

33

tak

9

nie

32

tak

22

nie

20

2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz
spostrzeżenia kontrolujących.
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Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom przedszkoli
8 zaleceń, sformułowania 5 wniosków i uwag. Zalecenia wydano dyrektorom 3
(16,6%) kontrolowanych przedszkoli.
Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektorów do przestrzegania:
1. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych
oraz
niedostosowanych
społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 414) – 2;
2. § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414) - 2;
3. § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych
oraz
niedostosowanych
społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 414) - 1.
Wizytatorzy w uwagach i wnioskach najczęściej zwracali uwagę na (proszę
podać nie więcej niż 3 zakresy):
- tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie
z przepisami prawa,
- właściwe
organizowanie
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolach.
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego
dotyczyły:
- kontrolujący nie sformułowali spostrzeżeń.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: (przy wnioskowaniu należy
wykorzystać informacje zawarte w opisie wyników kontroli i ich analizie,
ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam obszarów funkcjonowania
szkół, w których wykryto nieprawidłowości).
3.1.wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy przedszkoli (określające
zakres wspomagania):
1) Wskazane jest podjęcie działań mających na celu wsparcie dyrektorów
przedszkoli w zakresie prawidłowej organizacji kształcenia specjalnego
(konferencje, granty).
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2) Wyniki kontroli należy omówić z dyrektorami przedszkoli.
3.2. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Przeprowadzenie kontroli doraźnych w przedszkolach, w których stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie kształcenia dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Kontynuowanie kontroli planowych w kolejnym roku szkolnym.

CZĘŚĆ II – SZKOŁY PODSTAWOWE
1.

Opis danych i ich analiza.

Kontrole przeprowadzono w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych
w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 roku.
Kontrolą objęto 10% nadzorowanych publicznych szkół podstawowych
ogólnodostępnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Kontrolą objęto dokumentację 189 losowo wybranych uczniów posiadających
orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydane
z
uwagi
na niepełnosprawność.
Liczba publicznych szkół podstawowych objętych kontrolą 50, w tym:
- z oddziałami ogólnodostępnymi: 41, co stanowi 8,6% nadzorowanych szkół
podstawowych,
- z oddziałami integracyjnymi: 9, co stanowi 1,8% nadzorowanych szkół
podstawowych.
Liczba uczniów w szkole łącznie: 13679, w tym z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność - ogółem: 389
liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
niesłyszących - 4
słabosłyszących - 30
niewidomych - 0
słabowidzących - 32
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 69
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 155
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z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 11
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 53
z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 35
Pytania od 1-3 dotyczą losowo wybranych uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, których dokumentację objęto kontrolą,
tj. 5 dzieci lub mniej:

1. Liczba uczniów posiadających w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
zalecenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych – 189.
2. Liczba uczniów, dla których zorganizowano w szkole zajęcia rewalidacyjne – 189.
3. Liczba uczniów, którym zapewniono zajęcia rewalidacyjne (liczba godzin
tygodniowo):
a)
b)
c)
d)

0 godz. – 0,
1 godz. – 4,
2 godz. – 162,
3 godz. i więcej – 23.

1) Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych zorganizowano w oparciu
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na rodzaj
niepełnosprawności określonej w przepisach prawa, wydane przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni
specjalistycznej:
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba odpowiedzi w kategorii wydano ze względu na inne dysfunkcje: 0
Liczba szkół, w których wystąpiły orzeczenia wydane ze względu na dysfunkcje, a nie
niepełnosprawność uczniów: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
2) Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest odpowiednio - w przypadku
szkoły podstawowej nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia:
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Liczba uczniów, którzy przekroczyli 18 rok życia w trakcie trwania roku szkolnego
2014/2015: 0
Liczba oddziałów, w których uczniowie przekroczyli 18 rok życia w trakcie trwania
roku szkolnego 2014/2015: 0

Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0

3) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla ucznia
niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia :
Liczba odpowiedzi TAK: 187
Liczba odpowiedzi NIE: 2
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
problem ze zorganizowaniem zajęć z uwagi na brak specjalisty.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
4) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego został opracowany
przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem:
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
5) Zespół dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia we
współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym poradnią specjalistyczną:
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
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6) W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono zakres
i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
7) W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono zakres
współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań
związanych z:
a) realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
b) zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych,
c) organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
d) organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
e) przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Wskazać rodzaje dokumentacji, w oparciu o którą kontrolujący stwierdził, iż szkoła
realizuje rzeczywistą współpracę z rodzicami w ww. zakresach:
dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dzienniki zajęć lekcyjnych, protokoły ze spotkań
z rodzicami, dzienniki zajęć pedagoga szkolnego, zeszyty indywidualnych
kontaktów z rodzicami, podpisane przez rodziców indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne.
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać liczbę w zakresie nieuwzględnienia danego
punktu (punkty od a do e):
- odnośnie pkt a) – 0,
- odnośnie pkt b) – 0,
- odnośnie pkt c) – 0,
- odnośnie pkt d) – 0,
- odnośnie pkt e) – 0.
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
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8) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa zajęcia rewalidacyjne dla
ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Wskazać rodzaje zajęć rewalidacyjnych, jeśli takie zostały określone:
korekcyjno-kompensacyjne,
terapeutyczne,
logopedyczne,
indywidualna.

rewalidacja

Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
9) Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu realizację zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnia zajęcia
rewalidacyjne, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym:
- Zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Liczba odpowiedzi TAK: 186
Liczba odpowiedzi NIE: 3
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak możliwości zorganizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- brak zatrudnionego specjalisty.
- Zapewnione są zajęcia rewalidacyjne.
Liczba odpowiedzi TAK: 189
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 2
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 2
10) Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uczestniczy w co najmniej 2 godzinach zajęć rewalidacyjnych
tygodniowo:
Liczba odpowiedzi TAK: 186
Liczba odpowiedzi NIE: 3
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- trudności organizacyjne (organ prowadzący nie przydzielił uczniom wymaganej
liczby godzin).
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Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
11) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone przez nauczycieli lub
specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć:
Liczba odpowiedzi TAK: 186
Liczba odpowiedzi NIE: 3
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak specjalistów.
Liczba wydanych zaleceń: 3
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 3
12) Uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej
z nim pracy oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści
prowadzący zajęcia z uczniem:
Liczba odpowiedzi TAK: 188
Liczba odpowiedzi NIE: 1
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionych specjalistów.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
Pkt 13 i 14 dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.
13) W szkole zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 45
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
14) W szkole
rewalidacyjne:

zatrudniono

dodatkowo

specjalistów

prowadzących

zajęcia
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Liczba odpowiedzi TAK: 0
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba odpowiedzi dotyczących wskazania kategorii: Nie było takiej potrzeby w szkole są już zatrudnieni specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne: 9
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
Pkt 15 dotyczy szkół ogólnodostępnych bez oddziałów integracyjnych.
15) W szkole zatrudniono, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowo nauczyciela
posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego :
Liczba odpowiedzi TAK: 18
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- nie było potrzeby, w szkołach są zatrudnieni specjaliści.
16) Rada pedagogiczna skorzystała z możliwości przedłużenia uczniowi
niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
okresu nauki na danym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
Liczba odpowiedzi TAK: 5
Liczba odpowiedzi NIE: 184
17) Decyzja rady pedagogicznej dotycząca przedłużenia okresu nauki uczniowi
niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest
planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, tworzonego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem oraz po uzyskaniu zgody rodziców ucznia:
Liczba odpowiedzi TAK: 3
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
18) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa działania wspierające
rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi
jednostkami (podmiotami) oświatowymi:
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poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną
specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym

młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym
młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii
placówką doskonalenia nauczycieli
organizacjami pozarządowymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży, w tym z innym przedszkolem, w tym
specjalnym, szkołą podstawową, w tym specjalną,
biblioteką pedagogiczną

Odpowiedź

Liczba

tak

143

nie

17

tak

6

nie

138

tak

0

nie

137

tak

0

nie

137

tak

50

nie

93

tak

29

nie
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tak

85

nie

67

2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz
spostrzeżenia kontrolujących.
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom szkół
8 zaleceń. Zalecenia wydano dyrektorom 6 (12%) kontrolowanych szkół.
Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektorów do przestrzegania:
1. § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207
z późn. zm.) - 3;
2. § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) - 2;
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3. § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.) – 1.
Wizytatorzy w uwagach i wnioskach najczęściej zwracali uwagę na (proszę
podać nie więcej niż 3 zakresy):
- kontrolujący nie sformułowali uwag.
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego
dotyczyły(proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
- kontrolujący nie sformułowali spostrzeżeń.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
1) podjęcie działań mających na celu wsparcie dyrektorów (w szczególności
dyrektorów szkół ogólnodostępnych) w zakresie prawidłowej organizacji kształcenia
uczniów niepełnosprawnych.
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) zwrócenie uwagi na powierzanie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub
specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć – monitorowanie SIO, kontrola doraźna,
2) przeprowadzenie kontroli doraźnych w szkołach, w których stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

CZĘŚĆ III – GIMNAZJA
1.

Opis danych i ich analiza.

Kontrole przeprowadzono w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych w okresie
od listopada 2014 r. do lutego 2015 roku.
Kontrolą objęto 10% nadzorowanych publicznych gimnazjów ogólnodostępnych
w województwie warmińsko-mazurskim.
Kontrolą objęto dokumentację 111 losowo wybranych uczniów posiadających
orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydane
z
uwagi
na niepełnosprawność.
Liczba publicznych gimnazjów, objętych kontrolą 30, w tym:
- z oddziałami ogólnodostępnymi: 23, co stanowi 8,3% nadzorowanych gimnazjów,
- z oddziałami integracyjnymi: 7, co stanowi 2,5% nadzorowanych gimnazjów.
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Liczba uczniów w szkole łącznie: 5702, w tym z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność - ogółem: 217
liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
niesłyszących - 2
słabosłyszących - 12
niewidomych - 0
słabowidzących - 21
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 15
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 119
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 17
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 15
z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 16
Pytania od 1 - 3 dotyczą losowo wybranych dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, których dokumentację objęto kontrolą,
tj. 5 dzieci lub mniej:
1. Liczba uczniów posiadających w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
zalecenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych – 111.
2. Liczba uczniów, dla których zorganizowano w szkole zajęcia rewalidacyjne – 105.
3. Liczba uczniów, którym
rewalidacyjnych/tygodniowo:
a)
b)
c)
d)

zapewniono

następującą

liczbę

godzin

zajęć

0 godz. – 6,
1 godz. – 0,
2 godz. – 93,
3 godz. i więcej – 12.

1) Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych zorganizowano w oparciu
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na rodzaj
niepełnosprawności określonej w przepisach prawa, wydane przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni
specjalistycznej:
Liczba odpowiedzi TAK: 111
Liczba odpowiedzi NIE: 0
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Liczba odpowiedzi w kategorii wydano ze względu na inne dysfunkcje: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
2) Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest odpowiednio - w przypadku
gimnazjum nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym uczeń kończy 21 rok życia:
Liczba uczniów, którzy przekroczyli 21 rok życia w trakcie trwania roku szkolnego
2014/2015: 0
Liczba oddziałów, w których uczniowie przekroczyli 21 rok życia w trakcie trwania
roku szkolnego 2014/2015:
na poziomie klasy I, II,III – 0 oddziałów – liczba uczniów: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
3) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla ucznia
niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
Liczba odpowiedzi TAK: 108
Liczba odpowiedzi NIE: 3
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionego specjalisty.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
4) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego został opracowany
przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem:
Liczba odpowiedzi TAK: 111
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
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5) Zespół dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we
współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym poradnią specjalistyczną:
Liczba odpowiedzi TAK: 105
Liczba odpowiedzi NIE: 6
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- niedopilnowanie przez zespół obowiązku dokonania wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia,
- brak
odpowiedniej
wiedzy
u
członków
zespołu
w
dokonywaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Liczba wydanych zaleceń: 2
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 2
6) W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono zakres
i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
Liczba odpowiedzi TAK: 111
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
7) W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono zakres
współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań
związanych z:
a) realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
b) zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych,
c) organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
d) organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
e) przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
Liczba odpowiedzi TAK: 110
Wskazać rodzaje dokumentacji, w oparciu o którą kontrolujący stwierdził, iż szkoła
realizuje rzeczywistą współpracę z rodzicami w ww. zakresach:
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dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dzienniki zajęć lekcyjnych, protokoły ze spotkań
z rodzicami, wnioski rodziców, dzienniki zajęć pedagoga szkolnego, zeszyty
indywidualnych kontaktów z rodzicami, podpisane przez rodziców indywidualne
programy edukacyjno-terapeutyczne, kontrakty zawarte pomiędzy uczniem,
nauczycielem a rodzicami.
Liczba odpowiedzi NIE: 1
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak udokumentowania zakresu współpracy nauczycieli z rodzicami.
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać liczbę w zakresie nieuwzględnienia danego
punktu (punkty od a do e):
-

odnośnie pkt a) – 0,
odnośnie pkt b) – 0,
odnośnie pkt c) – 0,
odnośnie pkt d) – 1,
odnośnie pkt e) – 0.

Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
8) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa zajęcia rewalidacyjne dla
ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego :
Liczba odpowiedzi TAK: 106
Wskazać rodzaje zajęć rewalidacyjnych, jeśli takie zostały określone:
- korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,
indywidualna.

rewalidacja

Liczba odpowiedzi NIE: 5
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak odpowiednich specjalistów, którzy mogliby prowadzić zajęcia rewalidacyjne.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
9) Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu realizację zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnia zajęcia
rewalidacyjne, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym:
- Zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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Liczba odpowiedzi TAK: 107
Liczba odpowiedzi NIE: 4
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny:
- brak zatrudnionych specjalistów.
Liczba odpowiedzi TAK: 105
Liczba odpowiedzi NIE: 6
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionych specjalistów,
- brak zgody rodziców,
- trudności organizacyjne.
Liczba wydanych zaleceń: 5
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 5
10) Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uczestniczy w co najmniej 2 godzinach zajęć rewalidacyjnych
tygodniowo:
Liczba odpowiedzi TAK: 105
Liczba odpowiedzi NIE: 6
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionych specjalistów,
- brak zgody rodziców,
- trudności organizacyjne.
Liczba wydanych zaleceń: 2
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 2
11) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone przez nauczycieli lub
specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć:
Liczba odpowiedzi TAK: 104
Liczba odpowiedzi NIE: 7
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionych specjalistów,
- brak zgody rodziców.
Liczba wydanych zaleceń: 3
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Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 3
12) Uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej
z nim pracy oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści
prowadzący zajęcia z uczniem:
Liczba odpowiedzi TAK: 110
Liczba odpowiedzi NIE: 1
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- brak zatrudnionych specjalistów.
Liczba wydanych zaleceń: 1
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 1
Pkt 13 i 14 dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.
13) W szkole zatrudniono dodatkowo nauczyciela/-li posiadającego/-ych kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego:
Liczba odpowiedzi TAK: 32
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
14) W szkole
rewalidacyjne:

zatrudniono

dodatkowo

specjalistów

prowadzących

zajęcia

Liczba odpowiedzi TAK: 0
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba odpowiedzi dotyczących wskazania kategorii: Nie było takiej potrzeby w szkole są już zatrudnieni specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne: 8
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
Pkt 15 dotyczy szkół ogólnodostępnych bez oddziałów integracyjnych.
15) W szkole zatrudniono, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowo nauczyciela
posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
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Liczba odpowiedzi TAK:15
Liczba odpowiedzi NIE: 67
Jeśli wybrano odpowiedź NIE – wskazać przyczyny (3 najczęściej występujące):
- nie było potrzeby, w szkołach zatrudnieni są specjaliści.
16) Rada pedagogiczna skorzystała z możliwości przedłużenia uczniowi
niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
okresu nauki na danym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
Liczba odpowiedzi TAK: 5
Liczba odpowiedzi NIE: 106
17) Decyzja rady pedagogicznej dotycząca przedłużenia okresu nauki uczniowi
niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest
planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, tworzonego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem oraz po uzyskaniu zgody rodziców ucznia:
Liczba odpowiedzi TAK: 5
Liczba odpowiedzi NIE: 0
Liczba wydanych zaleceń: 0
Liczba szkół, które otrzymały zalecenie: 0
18) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa działania wspierające
rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi
jednostkami (podmiotami) oświatowymi:

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną
specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym

młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym
młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii
placówką doskonalenia nauczycieli

Odpowiedź

Liczba

tak

102

nie

9

tak

23

nie

62

tak

0

nie

87

tak

0

nie

87

tak

32

nie

55
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organizacjami pozarządowymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży, w tym z innym przedszkolem, w tym
specjalnym, szkołą podstawową, w tym specjalną,
biblioteką pedagogiczną

tak

33

nie

57

tak

59

nie

38

2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz
spostrzeżenia kontrolujących.
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom
gimnazjów 16 zaleceń. Zalecenia wydano dyrektorom 5 (16,6 %) kontrolowanych
gimnazjów.
Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektorów do przestrzegania:
1. § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414) - 5;
2. § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207
z późn. zm.) - 3;
3. § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.) – 2.
Wizytatorzy w uwagach i wnioskach najczęściej zwracali uwagę na (proszę
podać nie więcej niż 3 zakresy):
- kontrolujący nie sformułowali uwag.
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego
dotyczyły(proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
- kontrolujący nie sformułowali spostrzeżeń.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli wskazujące na potrzeby
w zakresie wspomagania pracy gimnazjów (określające zakres wspomagania):

112

1) wskazane jest podjęcie działań mających na celu wsparcie dyrektorów
(w szczególności dyrektorów szkół ogólnodostępnych) w zakresie prawidłowej
organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych (konferencje, szkolenia
w placówkach doskonalenia nauczycieli).
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) zwrócenie uwagi na powierzanie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub
specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć – monitorowanie, kontrola,
2) przeprowadzenie kontroli doraźnych w szkołach, w których stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
3.1.4.5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego
Kontrole dotyczyły wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego w okresie od w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Kontrole przeprowadzono w poradniach publicznych w miesiącach: wrzesień roku
szkolnego 2014/2015.
Kontrolą objęto 25 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, co stanowi
100% ogólnej liczby publicznych poradni funkcjonujących na terenie województwa,
w tym 25 publicznych poradni specjalistycznych, w których działają zespoły
orzekające, co stanowi 100% ogólnej liczby publicznych poradni specjalistycznych
funkcjonujących na terenie województwa.
1. Opis danych i ich analiza
1.1. Kontrolą objęto 711 losowo wybranych orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanych w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Uwaga: Kontrolą objęto po 30 losowo wybranych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanych w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Natomiast w przypadku wydania
przez poradnie mniejszej liczby orzeczeń, kontrolą objęto wszystkie wydane w tym okresie orzeczenia,
stąd 711 wniosków, a nie 750.

1.2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zawierały:
1) właściwe określenie powodu, z uwagi na który stwierdzono potrzebę
kształcenia specjalnego:
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228

95

13

61

101

Inny powód wydania orzeczenia liczba

68

29

niepełnosprawność
sprzężona /więcej niż jedna
niepełnosprawność

autyzm, w tym zespół
Aspergera

Słabe widzenie

niewidzenie
0

upośledzenie umysłowe w
stopniu znacznym

43

upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym

7

Słabe słyszenie

niesłyszenie

zagrożenie niedostosowaniem
społecznym
46

upośledzenie umysłowe w
stopniu lekkim

20

Liczba orzeczeń wydanych z uwagi na NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

niepełnosprawność
ruchowa, w tym afazja

711

niedostosowanie społeczne

Łączna liczba kontrolowanych
orzeczeń

a) niedostosowanie społeczne,
b) zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
c) rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego dziecka,
zgodny z przepisami.

0

W przypadku występowania więcej niż jednej niepełnosprawności wskazano jako
powód wydania orzeczenia niepełnosprawność sprzężoną oraz wskazano
współwystępujące niepełnosprawności zgodnie z określeniami zawartymi
w przepisach.
Liczba
kontrolowanych
orzeczeń, wydanych
z uwagi na
niepełnosprawność
sprzężoną

Liczba orzeczeń, w których wskazano współwystępujące
niepełnosprawności zgodnie z określeniami zawartymi
w przepisach

101

TAK

NIE

101

0

Liczba wydanych zaleceń dotyczących punktu 1): 0
Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0
2) diagnozę, która zawierała informacje o możliwościach rozwojowych
i potencjale dziecka, w tym określenie poziomu rozwoju intelektualnego (np.
norma wiekowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym), spójną z powodem wydania orzeczenia, określonym w pkt 1):
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

694

0
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Liczba wydanych zaleceń dotyczących punktu 2): 0
Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0
3) określenie w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, form
stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości
i mocnych stron dziecka:
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

711

0

4) określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

711

0

5) określenie w zaleceniach najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia
specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami
integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole
integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale
specjalnym,
ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym
albo
w szkole
zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym:
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

711

0

6) elementy diagnozy uzasadniające potrzebę kształcenia specjalnego:
Liczba orzeczeń

7) elementy diagnozy
kształcenia specjalnego:

Tak

Nie

709

2

uzasadniające

zalecane

najkorzystniejsze

formy

Liczba orzeczeń
Tak

Nie

694

17
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8) uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

709

2

9) określenie spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Liczba orzeczeń
Tak

Nie

691

20

10) pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania:

Tak

Liczba orzeczeń
Nie

711

0

Liczba wydanych zaleceń dotyczących punktów od 3) do 10): 2
Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 2
Orzeczenia wydane na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okres
kształcenia w danej szkole (nie dotyczy orzeczeń wydanych z uwagi na upośledzenie
umysłowe w stopniu lekkim):
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

481

2

Liczba wydanych zaleceń dotyczących punktu 1.3.: 1
Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 1
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydane na okres roku
szkolnego lub każdego etapu edukacyjnego w tej szkole:
Liczba orzeczeń
Tak

Nie

148

0

Liczba wydanych zaleceń dotyczących punktu 1.4.: 0
Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0
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2. Zalecenia, uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli oraz
spostrzeżenia kontrolujących.
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom poradni
psychologiczno-pedagogicznych 3 zaleceń, sformułowania 0 wniosków i uwag.
Zalecenia wydano dyrektorom 3 (12%) kontrolowanych poradni psychologicznopedagogicznych.
Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektorów do przestrzegania:
1. prawa w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
zgodnie ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych - 2;
2. prawa w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych – 1.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy poradni
psychologiczno-pedagogicznych (określające zakres wspomagania):
1) Należy przedstawić wyniki kontroli podczas zebrań z dyrektorami poradni.
2) Należy zwrócić uwagę placówkom doskonalenia na konieczność
umieszczenia w ofercie szkoleń z zakresu prawidłowości sporządzania
opinii i orzeczeń.
3.2. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Należy przeprowadzić kontrolę realizacji wydanych zaleceń.
2) Zasadnym jest prowadzenie kolejnych kontroli planowych, które będą
dotyczyły jakości wydawanych orzeczeń.
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Część C (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.)
3.1.5. Wnioski z kontroli planowych
a) wynikające z analizy wyników kontroli:

–

wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy szkół i placówek,
określające zakres wspomagania:

1) realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
(prawidłowość oceniania, uwzględnianie w ocenianiu wysiłku wkładanego przez
ucznia, planowanie pracy nauczyciela, inne formy realizacji zajęć w-f),
2) prowadzenie przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (program wychowawczy, program
profilaktyki – ich dostosowanie do rzeczywistych potrzeb szkoły, współpraca
z rodzicami),
3) wydawanie zgodnie z prawem przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wydawanych orzeczeń
(określanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych badanych uczniów),
4) organizacja zajęć rewalidacyjnych, ich zgodność z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność
w szkole ogólnodostępnej, kwalifikacje specjalistów do zajęć rewalidacyjnych
oraz innych form zajęć,
– wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) konieczność przeprowadzenia kontroli realizacji wydanych zaleceń w szkołach,
które je otrzymały – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, orzeczenia
o kształceniu specjalnym, prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań
wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem,
2) w roku szkolnym 2015/2016 zasadnym jest prowadzenie kontroli
planowych/monitorowania w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych,
prawidłowości działań wynikających z programów wychowawczych i profilaktyki,
jakości opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologicznopedagogiczne, planowania pracy przez nauczycieli oraz stosowania przez nich
zasad oceniania (szczególnie w zakresie wychowania fizycznego).
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3.2. Kontrole doraźne
Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań
nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

3.2.1. Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych
Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań
nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.
W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) pracownicy
Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 72 kontrole doraźne w 70 spośród
1922 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone
w szkołach i placówkach kierowanych przez 70 dyrektorów szkół i placówek.
W roku szkolnym 2014/2015 (od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.) pracownicy
Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 164 kontrole doraźne w 152 spośród
1971 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone
w szkołach i placówkach kierowanych przez 148 dyrektorów szkół i placówek.
Łącznie w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. pracownicy Kuratorium
Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 236 kontroli doraźnych.
W tabeli poniżej przedstawiono informację o obszarach, w jakich zostały
przeprowadzone kontrole doraźne w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.
Liczba kontroli w:

szkołach
podstawowych

gimnazjach

szkołach
ponadgimnazjalnych

szkołach dla dorosłych

placówkach

 zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami

1

4

1

1

1

3

11

 realizacja podstaw programowych i ramowych
planów nauczania

4

13

6

4

1

3

31

 przestrzeganie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz
prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki

0

5

5

4

1

0

15

Obszary funkcjonowania szkół i placówek
będące przedmiotem kontroli*:
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przedszkolach

szkołach dla dzieci i
młodzieży

119

 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

5

7

1

2

1

7

23

 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

2

6

3

1

0

1

13

 zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

57

26

2

0

0

4

89

 stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 

1

4

0

0

0

0

5

 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną
przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie
oświaty

0

6

1

9

14

0

30

 inne

17

40

14

15

3

13

102

* W przypadku kontroli obejmujących zagadnienia z wielu obszarów należy ją wskazać przy każdym
obszarze, którego dotyczy kontrola.

3.2.2. Informacje

dotyczące organizacji i

przeprowadzania kontroli

doraźnych
Przyczyną zarządzenia przez kuratora oświaty kontroli doraźnej w szkole lub
placówce jest stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia w tej szkole lub placówce
działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. Takie stwierdzenie może
nastąpić na skutek wniosku podmiotu zewnętrznego lub na skutek analizy przez
kuratora oświaty dotychczasowych wyników nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub
placówką. Podmioty wnioskujące o zarządzenie w okresie od 1 czerwca 2014 r. do
31 maja 2015 r. kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach przedstawiono
w tabeli.
Liczba kontroli w:
szkołach dla dzieci
i młodzieży

szkołach dla dorosłych

placówkach

RAZEM

0

2

2

0

0

5

 prokuratury

0

0

0

0

0

0

0

 Rzecznika Praw Obywatelskich

0

0

0

0

0

0

0

gimnazjach

1

szkołach
podstawowych

 organu prowadzącego szkołę lub placówkę

przedszkolach

szkołach
ponadgimnazjalnych

Liczba kontroli doraźnych
przeprowadzonych

a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją
pozyskaną od:

120

 rodziców

7

19

1

0

0

2

29

 uczniów

0

0

0

0

0

0

0

 nauczycieli

0

0

0

0

0

0

0

 Rzecznika Praw Dziecka

0

1

0

0

0

0

1

 innych podmiotów

0

0

0

0

0

0

0

b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora
Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli
doraźnej

69

53

19

26

18

16

201

0

0

0

0

0

0

236

RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH

Kontrole doraźne były prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie
nadzoru pedagogicznego, co zaprezentowano w tabeli.
Liczba kontroli doraźnych, w tym:
a) przeprowadzonych przez:

1.

● jedną osobę

158

● zespół dwuosobowy

75

● zespół więcej niż dwuosobowy

3

RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH

236

b) przeprowadzonych na podstawie imiennych upoważnień.

236

Liczba sporządzonych przez kontrolujących protokołów kontroli:
2. a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli

236

b) w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

0

RAZEM PROTOKOŁÓW

236

3.2.3. Wyniki kontroli doraźnych (liczba zaleceń wydanych w obszarach
wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – najczęściej
wydawane zalecenia)
Obszary funkcjonowania szkół i placówek
będące przedmiotem kontroli

Liczba zaleceń

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

4

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

18

121

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów
dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

18

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

16

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

7

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki.

25

stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej

0

przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty

25

inne

62
175

RAZEM

3.2.4. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych
1. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Najwięcej zaleceń spośród obszarów funkcjonowania szkół i placówek będących
przedmiotem kontroli wydano w kwestiach dotyczących przestrzegania przez szkolę
niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (25) oraz zapewnienia
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (22
zalecenia w 16 przedszkolach i szkołach podstawowych). Pierwsza z kontroli wynika
z artykułu 85 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nakładającego na kuratora oświaty
obowiązek kontroli (w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez szkołę)
przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 tejże ustawy przez szkołę
niepubliczną, która uprawnienia szkoły publicznej uzyskała z dniem rozpoczęcia
działalności. Zalecenia dotyczyły głównie nieprawidłowości w prowadzeniu
dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z powyższym należy zaplanować
kontrolę szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.
W drugim z omawianych obszarów zalecenia dotyczyły głównie nieprzestrzegania
przez kadrę pedagogiczną obowiązujących w szkołach i placówkach procedur
dotyczących bezpieczeństwa uczniów oraz postępowania w sytuacji wypadku osób
pozostających pod opieką szkoły (nie zawsze powoływany jest zespół powypadkowy,
który przeprowadza właściwe postępowanie i sporządza dokumentację
powypadkową).
Duża liczba zaleceń w obszarze bezpieczeństwa wskazuje także na potrzebę
przeprowadzenia kontroli (w tym planowych) dotyczących zapewnienia bezpiecznych
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i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych oraz
niepublicznych przedszkolach i szkołach.
2) 18 zaleceń wydano w obszarze dotyczącym przestrzegania zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. Niewielka liczba
kontroli (w 10 szkołach) w stosunku do liczby zaleceń wskazuje na potrzebę
przeprowadzania w szkołach monitorowania oraz kontroli w wyżej wymienionym
zakresie.
3) 18 zaleceń (w 10 szkołach) wydano w obszarze dotyczącym realizacji podstaw
programowych i ramowych planów nauczania. Wskazuje to na konieczność
zaplanowania kontroli we wszystkich typach szkół.
4) Pomimo kontroli prowadzonych w poprzednich latach wciąż zdarzają się przypadki
niewłaściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. w zakresie
dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przez zespół, który
tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, dostosowania
wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, udzielania uczniom mającym trudności bieżącej pomocy. Powyższe
sugeruje potrzebę przeprowadzenia kontroli planowej w wyżej wymienionym
zakresie.
5) W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych określono obszary pracy
szkół/placówek, w których nie są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa –
wskazanym jest, aby w ramach współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
zadbać o organizację narad/szkoleń dla dyrektorów/nauczycieli szkół i placówek
dotyczących następujących obszarów:
- realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania (szczególnie
w niepublicznych szkołach policealnych);
- przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
- przestrzeganie zapisów zawartych w statucie szkoły lub placówki, aktualizacja
zapisów statutowych;
- przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia;
- zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki (w tym w odniesieniu do stosowania przemocy słownej i/lub fizycznej);
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym prowadzenie
zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych w szkołach ogólnodostępnych;
- przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty (podstawa programowa, baza i wyposażenie szkół
kształcących w zawodach, dokumentacja przebiegu nauczania).
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2. wskazujące na potrzebę zmian w przepisach prawa:
- opracowanie jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (po wejściu w życie
zmian od 1 września 2015 r.).

4. Wspomaganie
4.1. Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty
w zakresie wspomagania szkół i placówek (okres od 1 czerwca
2014 r. do 31 maja 2015 r.)
4.1.1. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru
pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli
Sposób dokonywania analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego
i wniosków:
a)
b)
-

-

-

opracowywanie analiz:
bieżących,
okresowych,
całościowych.
zakres analiz:
tematyka kontroli,
tematyka ewaluacji,
zalecenia,
uwagi,
oceny spełniania przez poszczególne typy szkół i placówek wymagań państwa
określonych w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego,
wnioski z ewaluacji,
inne: sposób wykonania zaleceń, określenie obszarów działalności szkoły,
które najczęściej są przedmiotem interwencji i skarg ze strony rodziców,
zakresy tematyczne wprowadzanych w szkołach innowacji, udział szkół
w konkursach przedmiotowych, sposób wykorzystania przez szkoły środków
na realizację programów rządowych,
arkusze zbiorcze kontroli planowych,
arkusze kontroli doraźnych,
raporty z ewaluacji całościowych,
raporty z ewaluacji problemowych,
inne: raporty oraz opracowania Instytutu Badań Edukacyjnych, sprawozdania
i opracowania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
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Sposoby podawania do publicznej wiadomości
sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

wyników

i

wniosków

ze

- w formie publikacji na stronie internetowej,
- w czasie okresowych narad, konferencji,
- w publikacjach prasowych takich jak: w prasie lokalnej „Gazeta Olsztyńska” Jak zmierzyć postęp ucznia,
- inne: udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, uczestnictwo kuratora
oświaty lub przedstawiciela KO w debatach lokalnych (powiatowych,
gminnych) na temat edukacji.
4.1.2.
Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia
jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkół i placówek
Promowanie wykorzystywania wyników ewaluacji zewnętrznej (szczególnie
w kontekście stopnia spełnienia wymagań państwa) z wykorzystaniem
następujących form:
- konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek (np. konferencje
wojewódzkie, konferencje regionalne dot. ewaluacji organizowane przy
współpracy z ORE) - promowanie znaczenia i upowszechnianie wyników
ewaluacji,
- informacje na stronie internetowej kuratorium,
- szkolenia /spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi
podczas ewaluacji (w tym organizowane w ramach grantów),
- dystrybucja do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji,
- inne sposoby: debaty środowiskowe, artykuły w prasie, panele dyskusyjne
z udziałem studentów UWM Wydziału Nauk Społecznych.

4.1.3. Inne działania wspomagające
Podejmowanie działań odnoszących się do realizacji kierunków polityki
oświatowej państwa:
1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego:
- umieszczanie informacji na stronie internetowej, udział w debatach telewizyjnych
oraz audycjach radiowych o charakterze publicystycznym,
- udzielanie odpowiedzi na pytania rodziców w ramach infolinii MEN,
- zorganizowanie konferencji wraz z warsztatami dla pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych nt. jakości wydawanych opinii,
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- monitorowanie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych pod kątem
częstotliwości, liczby wydawanych opinii dotyczących oceny gotowości 6-latków
do podjęcia obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie

umiejętności określonych w podstawie programowej,
uwzględnieniem umiejętności matematycznych:

ze

szczególnym

- współorganizowanie konferencji wraz W-MODN oraz OKE w Łomży dla nauczycieli
matematyki uczących w szkołach ponadgimnazjalnych
(analiza arkuszy
egzaminacyjnych maturalnych, przekazanie uwag odnośnie sposobu pracy na lekcji
z uczniami),
- uwzględnienie w zadaniach edukacyjnych kuratora oświaty (tzw. grantach) tematów
dotyczących nauczania matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole:
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa
(współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w ramach projektu "Uczyć,
informować, zapobiegać”),
- przyznawanie przez W-MKO certyfikatu: „Szkoła promująca bezpieczeństwo”,
realizowanie programu edukacyjno-profilaktycznego nt. dopalaczy „Zanim będzie
za późno” (z udziałem rodziców oraz lokalnych mediów),
- obejmowanie honorowym patronatem przedsięwzięć tematycznych,
- promowanie idei szkół promujących zdrowie (wyróżnianie szkół, upowszechnienie
informacji na ich temat, udział w okolicznościowych imprezach szkolnych),
- współorganizowanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym projektów
propagujących zdrowy styl życia (udział w audycji telewizyjnej promującej
bezpieczeństwo podczas wakacji),
- współudział w przygotowaniu poradnika nt. bezpiecznego wypoczynku
z Warmińsko-Mazurską Izbą Turystyki.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych:
- upowszechnianie informacji na temat uczniów niepełnosprawnych w szkołach na
stronie internetowej,
- udzielanie instruktażu dyrektorom szkół,
- uwzględnienie w zadaniach edukacyjnych (tzw. grantach) tematów szkoleń dla
nauczycieli w omawianym zakresie.
5. Rok szkoły zawodowców:
- tworzenie wojewódzkiej sieci doradców zawodowych - kontynuacja działań
z poprzedniego roku szkolnego, monitorowanie działań powiatowych doradców
zawodowych (nadawanie kierunku działań w szkołach i placówkach),
upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
- tworzenie branżowych sieci szkół zawodowych,
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- udzielanie honorowego patronatu KO dla cennych przedsięwzięć szkół
zawodowych (targi zawodoznawcze, turnieje, konferencje),
- promocja kształcenia zawodowego w Polsce i za granicą (wystąpienia kuratora
oświaty na międzynarodowych gremiach),
- podpisanie porozumienia o współpracy z WMSSE w zakresie tworzenia
Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego (sygnatariusze listu intencyjnego
także jst, wojewoda warmińsko-mazurski, BCC, Stowarzyszenie Pracodawców
Prywatnych, Izba Rzemiosła),
- publikowanie artykułów nt. kształcenia zawodowego,
- udział kuratora oświaty lub przedstawiciela KO w debatach, spotkaniach
w powiatach z udziałem pracodawców w celu ułatwienia nawiązania współpracy
szkoła – przedsiębiorca oraz promowania partnerstwa,
- współpraca z lokalnymi mediami dot. promowania kształcenia zawodowego
(cykliczne artykuły w prasie, wkładki tematyczne w lokalnej gazecie).

4.2. Wnioski z działalności wspomagającej Kuratora Oświaty
a) wynikające z działań podejmowanych w ramach wspomagania, wskazujące na
potrzeby w zakresie:
- planowania nadzoru pedagogicznego:
1) należy uwzględnić obszar wychowawczy szkoły, zwracając szczególną
uwagę
na
sposób
realizacji
programu
wychowawczego
i programu profilaktyki,
2) konieczne jest zwrócenie uwagi na tworzenie właściwego klimatu,
sprzyjającego współpracy statutowych organów szkoły,
3) konieczne jest, aby dyrektorzy szkół w większym zakresie niż dotychczas
dokonywali oceny pracy nauczycieli w celu bieżącego monitorowania
procesu uczenia i wychowania;
- wspomagania pracy szkół i placówek:
1) na bieżąco informować dyrektorów o zmianach w prawie (szczególnie
z chwilą pojawienia się nowelizacji przepisów),
2) na bieżąco dokonywać oceny zawartości strony www.ko.olsztyn.pl pod
kątem jej przejrzystości i rzeczowości,
3) organizować spotkania tematyczne
z dyrektorami szkół i placówek
w mniejszym gronie w celu wymiany doświadczeń;
b) dotyczące organizacji wspomagania:
1) ustalić szczegółowy harmonogram wspomagania,
2) zamieszczać materiały na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce
wspomaganie,
3) przeprowadzić badanie wśród dyrektorów na temat ich oczekiwań;
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c) określające zakres wspomagania:
1) przestrzeganie praw dziecka,
2) rozstrzyganie konfliktów w szkole,
3) budowanie atmosfery sprzyjającej procesowi uczenia się i nauczania.
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