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1. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie obejmuje informacje
zewnętrznej i kontroli przeprowadzonych w okresach:
- 1 czerwca 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.,
- 1 września 2015 r.- 31 maja 2016 r.

o

wynikach

ewaluacji

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 28 ewaluacji
zewnętrznych problemowych. W efekcie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano
100,9% założonego planu ewaluacji. Szkoły i placówki poddane ewaluacji w okresie
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. uzyskały następujące poziomy spełniania
wymagań:
bardzo wysoki (A) - 8%,
wysoki
(B) - 61,33%,
średni
(C) - 21,33%,
podstawowy (D) - 6,67%,
niski
(E) - 2,67%.
W okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. odbyło się 208 ewaluacji
(20 całościowych i 188 problemowych), co stanowi 86,7% ogólnej liczby 240
zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016. W wyniku ewaluacji
stwierdzono, że:
wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się - nie spełniły 2 gimnazja, 1 technikum oraz 1 liceum
ogólnokształcące;
wymagania: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - nie spełniły 2 szkoły podstawowe;
wymagania:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - nie spełniły 2 szkoły
podstawowe.
Analiza wyników ewaluacji wskazuje, że mocne strony działalności szkół
województwa warmińsko-mazurskiego stanowią:
funkcjonowanie w oparciu o kierunki pracy, które uwzględniają potrzeby dzieci
i młodzieży oraz specyfikę lokalnego środowiska;
współdziałanie w realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych z
rodzicami oraz podmiotami zewnętrznymi, co pozwala na wzbogacenie
proponowanej oferty i rozszerzanie wsparcia udzielanego uczniom;
prowadzenie adekwatnych do potrzeb badań wewnętrznych, gromadzenie
oraz wykorzystywanie w pracy wychowawczej informacji o losach
absolwentów;
dokonywanie diagnozy potencjału i oczekiwań dzieci i młodzieży oraz
tworzenie adekwatnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
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stosowanie różnych sposobów aktywizowania uczniów, zapoznawanie ich ze
stawianymi wymaganiami oraz udzielanie informacji zwrotnej na temat
postępów w nauce;
prowadzenie w szkołach działań wychowawczych i profilaktycznych
przyczyniających się do kształtowania właściwych postaw, zapobiegania
zjawisku dyskryminacji oraz zapewniających zdecydowanej większości
uczniów bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne;
pozyskiwanie i wykorzystywanie przez szkoły i placówki opinii klientów na
temat prowadzonej działalności, co stanowi podstawę do modyfikowania
proponowanej oferty i poszukiwania nowych rozwiązań.
Stwierdzono jednocześnie, że :
szkoły coraz powszechniej realizują nowatorskie działania, które mają na celu
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, jednak duża grupa nauczycieli nadal
nie stosuje w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań;
wdrażane w znacznej części szkół wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć uczniów nie przynoszą poprawy wyników na sprawdzianie
zewnętrznym, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym (dostrzega się natomiast
wzrost wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie);
prowadzone w szkołach diagnozy potrzeb i możliwości uczniów nie zawsze
przekładają się na indywidualizację pracy na lekcji, niektóre placówki nie
organizują też specjalistycznego wsparcia w nauce;
znaczna grupa rodziców nie bierze udziału w procesach decyzyjnych
i wprowadzaniu zmian w pracy szkół;
część szkół i placówek w małym zakresie korzysta z zewnętrznych badań
edukacyjnych;
nauczyciele w ograniczonym stopniu umożliwiają dzieciom i młodzieży
wzajemne uczenie się oraz wpływanie na przebieg procesu edukacyjnego.

W okresie od 1 września do 30 maja 2016 r. pracownicy Kuratorium Oświaty
w Olsztynie przeprowadzili 163 kontrole planowe. Stanowi to 94,8% planu nadzoru
założonego na rok szkolny 2015/2016. Kontrole dotyczyły następujących obszarów:
- Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami,
- Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
- Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach,
- Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie
dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
- Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej
szkole podstawowej.
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W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. pracownicy Kuratorium
Oświaty w Olsztynie przeprowadzili także 217 kontroli doraźnych. Najwięcej kontroli
doraźnych przeprowadzono w obszarze dotyczącym zapewnienia uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Najwięcej
zaleceń wydano w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej. Inne obszary kontroli to: zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, organizacja pracy szkoły, prawidłowość stosowania
zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków ucznia, zasady oceniania,
klasyfikowania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego, przeprowadzania sprawdzianu
wiadomości i umiejętności, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
dyrektorów szkół oraz zasad współpracy z rodzicami;

Rekomendacje:
Zidentyfikowane podczas ewaluacji problemy wskazują na potrzebę
upowszechniania informacji na temat zewnętrznych badań edukacyjnych
oraz stosowanych w szkołach i placówkach nowatorskich rozwiązań. Istotne jest też
podejmowanie przez szkoły działań mających na celu pełniejszą indywidualizację
pracy na lekcji, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości wzajemnego uczenia się
oraz współdecydowania o przebiegu procesu kształcenia, poszukiwanie bardziej
skutecznych sposobów pracy z uczniami w celu poprawy efektów kształcenia, a
także zachęcanie rodziców do szerszego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
Ważne jest przy ustalaniu działań z zakresu nadzoru uwzględnianie tych
obszarów pracy szkół/placówek, które wymagają doskonalenia, np. prawidłowość
działań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniom i rodzicom, stosowania zapisów statutowych dotyczących praw
i obowiązków ucznia oraz respektowania zasad oceniania wewnątrzszkolnego
i przedmiotowego, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
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2. Ewaluacja
Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.)
2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji
W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia
2015 r.) przeprowadzono 28 ewaluacji zewnętrznych, w tym 0 całościowych oraz 28
problemowych, co obrazuje poniższa tabela.
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15 (w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek
Lp.

Typ szkoły/placówki

Liczba ewaluacji:
całościowe

problemowe

łącznie

1.

Przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego

-

8

8

2.

Przedszkola specjalne

-

-

-

3.

Szkoły podstawowe

-

10

10

4.

Gimnazja

-

4

4

5.

Licea ogólnokształcące

-

1

1

6.

Technika

-

-

-

7.

Zasadnicze szkoły zawodowe

-

-

-

8.

Szkoły specjalne

-

-

-

9.

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

-

-

-

10.

Poradnie psychologicznopedagogiczne

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

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
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Placówki zapewniające opiekę

16. i wychowanie, o których mowa

-

-

-

Kolegia pracowników służb
społecznych

-

-

-

Suma

0

28

28

w art. 2 pkt 7

17.

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 234
w szkołach samodzielnych i 117 w zespołach szkół.

ewaluacje,

w

tym

117

Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 28 ewaluacji,
w tym 20 w szkołach samodzielnych i 8 w zespołach szkół.
W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano przeprowadzenie 234 ewaluacji, w tym:
23 ewaluacji całościowych 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 ewaluacji;
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 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) – 1 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) – 6 ewaluacji;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 69 ewaluacji*.
*łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań
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Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 28 ewaluacji,
w tym 0 ewaluacji całościowych oraz 28 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) – 6 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 9 ewaluacji;
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 1 ewaluację;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa) – 2 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 - 9 ewaluacji*.
*łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań

W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) zrealizowano:
- 236 ewaluacji, co stanowi 100,9% planu,
w tym:
- 25 ewaluacji całościowych – co stanowi 107,8% planu,
- 211 ewaluacji problemowych - co stanowi 100% planu,
Liczba ewaluacji problemowych z podziałem na wymagania:
a) wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2014/2015 – 142 ewaluacje - co stanowi 100% planu;
b) wybrane przez kuratora oświaty – 69 ewaluacji - co stanowi 100% planu.
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W sprawozdaniu uwzględniono 2 ewaluacje całościowe przeprowadzone w ramach
pilotażu (szkoła podstawowa, technikum).
W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) kurator oświaty zajął
stanowisko wobec 6 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów
z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając:
zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 1 przypadek;
zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 3 przypadki;
brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 2 przypadki.

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
2
2
B
4
2
4
6
2
C
D
E
*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych
Poziom

10.
-

11.
-

12.
-

10.
-

11.
3
4
-

12.
-

Razem
4
18
-

II. Szkoły podstawowe*
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
2
1
-

3.
3
3
3
1

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
1
4
2
-

8.
-

9.
-

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

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

V. Placówki doskonalenia nauczycieli
Poziom
A
B
C
D
E

1.
-

2.
1
1
-

3.
2
-

4.
2
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
2
-

8.
-

9.
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
7
1
-

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

1.
1
-

2.
1
-

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
2
-
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Poziom
A
B
C
D
E

VII. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
1
1
-

Razem
2
1
-

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

1.
1
-

2.
-

3.
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
-

8.
-

9.
-

10.
1
-

11.
-

12.
x
x
x
x
x

Razem
1
1
-

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 jakościowe wyniki ewaluacji
(opisując je w ramach poszczególnych wymagań – wskazanych przez MEN lub
wybranych przez KO oraz całościowo – międzyobszarowo), zawierające mocne
strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i
placówek (każdorazowo do trzech wskazań)
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Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

„Przedszkole realizuje
koncepcje pracy
ukierunkowaną na
rozwój dzieci”

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

Nie stwierdzono.

2.

„Dzieci są aktywne”

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

Nie stwierdzono

3.

„Przedszkole
wspomaga rozwój
dzieci z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”

1. Wspomaganie rozwoju dzieci w
oparciu o rozpoznanie ich
indywidualnej sytuacji, diagnozę w
zakresie potrzeb i możliwości.
2. Wysoki stopień zadowolenia
rodziców z działań ukierunkowanych
na wspieranie rozwoju dzieci.

Nie stwierdzono.

4.

Inne:

1. Uwzględnianie indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
wychowanków oraz ich możliwości
psychofizycznych podczas realizacji
procesów wspomagania rozwoju i
edukacji. Realizowanie projektów
współfinansowanych
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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).

Nie stwierdzono.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

1.

„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)

5.

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

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

Badane wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają wiadomości i
umiejętności określone w
podstawie programowej ”

1. Wykorzystywanie wyników
diagnoz i analiz osiągnięć
dzieci z poprzedniego etapu
edukacyjnego do planowania
działań dydaktycznowychowawczych.
2. Angażowanie dzieci do
udziału w różnych formach
współzawodnictwa.
Odnoszenie przez część
uczniów sukcesów w
różnorodnych konkursach
(tematyczne, artystyczne,
przedmiotowe) i zawodach
sportowych.

1. Niska skuteczność działań
mających na celu
podniesienie efektów
kształcenia podejmowanych
na podstawie analizy
osiągnięć uczniów.
2. Niezadowalające wyniki
uzyskiwane na sprawdzianie
zewnętrznym.

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.

Nie stwierdzono.

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. Planowanie działań
dydaktyczno-wychowawczych
w oparciu o wnioski z
prowadzonych w szkole
diagnoz i badań.
2. Wykorzystywanie
informacji o losach
absolwentów do modyfikacji
procesów edukacyjnych.

1. Niewielki zakres
wykorzystywania wyników
zewnętrznych badań
edukacyjnych w pracy szkoły.
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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. Stosowanie w pracy szkoły
rozwiązań o charakterze
nowatorskim służących
rozwojowi uczniów, które
wzbogacają ofertę szkoły.

1. Niezbyt duży wpływ
uczniów na przebieg procesu
uczenia się.
2. Ograniczony zakres
wykorzystywania w procesie
edukacyjnym możliwości
wzajemnego uczenia się
dzieci.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych
Gimnazja*
Badane wymaganie
Lp.
1.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

„Uczniowie nabywają wiadomości i
umiejętności określone w
podstawie programowej ”

Słabe strony

Nie stwierdzono.

1. Mała skuteczność działań
wdrażanych na podstawie
wniosków z monitorowania
i analizowania osiągnięć
uczniów, brak poprawy efektów
kształcenia.

(badano 1 gimnazjum)

2.

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

1. Pozytywna opinia większości
uczniów i rodziców na temat
wsparcia otrzymywanego w
szkole.

1. Nieuwzględnianie przez
część nauczycieli potrzeby
indywidualizacji procesu
edukacyjnego.

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”

Nie stwierdzono.

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

4.

Inne:

1. Wykorzystywanie rozwiązań o
charakterze nowatorskim w
pracy dydaktycznej.

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.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

„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

15

ujęciu kompleksowym)

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

Licea ogólnokształcące*
- ewaluacji poddano 1 liceum

Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w
podstawie programowej ”

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

2.

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

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

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”

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

4.

Inne:

1. Wdrażanie działań
nowatorskich sprzyjających
nabywaniu przez słuchaczy
umiejętności samodzielnego
zdobywania wiedzy.
2. Zapoznawanie z celami
uczenia się i stawianymi
wymaganiami, wspieranie ich
w rozwoju.

1. Brak skuteczności działań
dydaktycznych wynikających
w monitorowania i
analizowania osiągnięć
słuchaczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

„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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Placówki doskonalenia nauczycieli

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
rozwojowi osób,
instytucji
i organizacji
korzystających z oferty
placówki „

1. Wykorzystywanie informacji od
klientów na temat jakości
podejmowanych przez siebie działań
do modyfikacji oferty placówki oraz
doskonalenia pracy konsultantów.

1. Brak realizacji działań o
charakterze innowacyjnym, które
mają wpływ na rozwój osób i
instytucji korzystających z
proponowanej oferty.
(1 placówka)

2.

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

1. Adekwatność proponowanego
wsparcia do potrzeb zgłaszanych
przez klientów.

Nie stwierdzono

3.

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

1. Ścisła współpraca pracowników
merytorycznych w planowaniu,
organizowaniu, a także
modyfikowaniu podejmowanych
działań.

Nie stwierdzono.

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.

Nie stwierdzono.

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.

2. Stwarzanie możliwości dotarcia
do oferowanych szkoleń wszystkim
zainteresowanym.

2. Wykorzystanie wyników badań
wewnętrznych i zewnętrznych oraz
opinii pozyskiwanych od osób, które
skorzystały z jej oferty, do
podnoszenia jakości pracy placówki.
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Placówki oświatowo-wychowawcze
– ewaluacji poddano jedną placówkę

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. Włączanie wychowanków i ich
rodziców do realizacji działań
wynikających z przyjętych kierunków
rozwoju placówki i modyfikacji
koncepcji jej pracy.
2. Dokonywanie analizy
efektywności wykorzystania czasu
spędzanego w ośrodku przez
podopiecznych i wykorzystywanie jej
wyników do doskonalenia jakości
pracy placówki i wzbogacania
proponowanej oferty.
1. Podejmowanie skutecznych
działań na rzecz rozwijania
sportowych zainteresowań i
uzdolnień młodzieży w oparciu o
wnioski z diagnoz i analizy potrzeb
oraz możliwości wychowanków.

Słabe strony
1. Podejmowanie inicjatyw
dotyczących funkcjonowania
placówki i prowadzonych w niej
zajęć przez część dzieci i
młodzieży.

2.

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

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.

Nie stwierdzono.
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Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a
ustawy
– ewaluacji poddano jedną placówkę

Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Podejmowanie przez placówkę
działań przyczyniających się do
osiągania przez uczących się
sukcesów edukacyjnych.
2. Wspomaganie młodzieży w
przygotowaniu się do funkcjonowania
na krajowym i europejskim rynku
pracy.
1. Analizowanie informacji o
indywidualnych możliwościach
kursantów, ich uzdolnieniach i
trudnościach oraz ich wykorzystywanie
do organizowania zajęć zgodnych z
potrzebami i potencjałem różnych grup
uczestników zajęć.
2. Świadczenie we współpracy ze
środowiskiem lokalnym pomocy i
poradnictwa uczestnikom zajęć (m.in.
pedagogizacja w zakresie profilaktyki
uzależnień, zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz
udzielanie pomocy socjalnej).

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają wiadomoś
ci i umiejętności określone w
podstawie programowej ”

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”

1. Wykorzystywanie przez nauczycieli
do modyfikacji warsztatu pracy oraz
wprowadzania zmian w organizacji
procesu dydaktycznego wniosków z
analizy wyników egzaminów
zewnętrznych.

1. Niewykorzystywanie
wyników zewnętrznych
badań edukacyjnych.

4.

Inne: ……………………

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie stwierdzono.

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
– ewaluacji poddano jedną placówkę.

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Aktywny udział rodziców w
przygotowaniu, realizacji i
modyfikacji koncepcji pracy
placówki.
2. Wspólne realizowanie przez całą
społeczność placówki działań
wynikających z przyjętej koncepcji
pracy.
3. Włączanie rodziców w działalność
rewalidacyjną i wychowawczą
prowadzoną w ośrodku.
1. Wprowadzanie korzystnych zmian
w organizowaniu procesów
edukacyjnych na podstawie
wniosków z analiz wyników
ewaluacji wewnętrznej oraz innych
badań wewnętrznych i
zewnętrznych.

Słabe strony

1.

„Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój wychowanków”

2.

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

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.

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono.
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Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji
W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja
2016 r.) przeprowadzono 208 ewaluacji zewnętrznych, w tym 20 całościowych oraz
188 problemowych, co obrazuje poniższa tabela.
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja
2016 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek
Typ szkoły/placówki

Lp.

Liczba ewaluacji:
całościowe

problemowe

łącznie

1.

Przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego

6

27

33

2.

Przedszkola specjalne

-

-

-

3.

Szkoły podstawowe

7

57

64

4.

Gimnazja

3

24

27

5.

Licea ogólnokształcące

1

18

19

6.

Technika

3

15

18

7.

Zasadnicze szkoły zawodowe

-

9

9

8.

Szkoły specjalne**

-

3

3

9.

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

-

9

9

10.

Poradnie psychologicznopedagogiczne

-

3

3

-

-

-

-

2

2

-

4

4

-

7

7

-

5

5

-

5

5

-

-

-

20

188

208

11. Biblioteki pedagogiczne
Placówki doskonalenia

12. 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
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** w tym szkoły specjalne przyspasabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano
w szkołach samodzielnych i 96 w zespołach szkół.

240

ewaluacji,

w

tym

144

Od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. przeprowadzono 208 ewaluacji,
w tym 122 w szkołach samodzielnych i 86 w zespołach szkół.
W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie 240 ewaluacji, w tym:
24 ewaluacji całościowych oraz 216 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) – 24 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) – 5 ewaluacji;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa) – 2 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) – 5 ewaluacji;
f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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) – 9 ewaluacji;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 72 ewaluacji*.
*łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań
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Od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. przeprowadzono 208 ewaluacji,
w tym: 20 ewaluacji całościowych oraz 188 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) – 17 ewaluacji;
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa) – 89 ewaluacji;
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi
kierunkami polityki oświatowej państwa) – 4 ewaluacje;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa) – 2 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) – 5 ewaluacji;
f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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) – 4 ewaluacje;
g) wybranych przez kuratora oświaty - 67 ewaluacji*.
*łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań

W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja 2016 roku) zrealizowano 208 ewaluacji, co
stanowi 86,7% planu, w tym 20 ewaluacji całościowych, co stanowi 83,33% planu,
188 ewaluacji problemowych, co stanowi 87,04% planu, w ramach wymagań:
c) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2015/2016 – 121 ewaluacji, co stanowi 85,21% planu;
d) wybranych przez kuratora oświaty - 67 ewaluacji, co stanowi 93,06% planu.
W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja 2016 roku) kurator oświaty zajął stanowisko
wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji
(zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty:
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stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków;
stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków;
stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków.

2.4. Wyniki ewaluacji
2.4.1.
Zestawienie
ilościowych
wyników
ewaluacji
przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek
Zestawienie 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.
spełnione
23
16
6
23
16
23
6
6
6
niespełnione
*dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych
Ustalenie

10.
6
-

11.
6
-

12.
6
-

Razem
143
-

II. Szkoły podstawowe*
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
spełnione
5
27
44
7
27
42
7
7
7
7
42
7
niespełnione
2
2
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Ustalenie

Razem
229
4

III. Gimnazja*
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
spełnione
3
14
14
3
16
14
3
3
3
3
14
3
niespełnione
2
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Ustalenie

Razem
93
2

IV. Licea ogólnokształcące*
Ustalenie
spełnione

1.
1

2.
6

3.
13

4.
1

5.
7

Wymaganie
6.
7.
13
1

8.
1

9.
1

10.
1

11.
13

12.
1

Razem
59
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1
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

1

niespełnione

V. Technika*
Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych*
Wymaganie
Ustalenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
spełnione
3
7
13
3
8
13
3
3
3
3
13
3
niespełnione
1
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Razem
75
1

VI. Zasadnicze szkoły zawodowe*
Wymaganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
spełnione
4
5
4
5
5
niespełnione
*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Ustalenie

Razem
23
-

VII. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty*
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
-

2.
2
-

3.
7
-

4.
-

5.
2
-

Wymaganie
6.
7.
7
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
7
-

12.
-

9.

10.

11.

12.

x
x

x
x

x
x

x
x

10.
x
x

11.
x
x

12.
x
x

10.
x
x

11.
x
x

12.
x
x

Razem
25
-

VIII. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
-

2.
2
-

3.
2
-

4.
-

5.
-

Wymagania
6.
7.
-

8.
-

Razem
4
-

IX. Placówki doskonalenia nauczycieli
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
-

2.
2
-

3.
2
-

4.
2
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
2
-

8.
-

9.
x
x

Razem
8
-

X. Placówki oświatowo-wychowawcze
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
4
-

2.
4
-

3.
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
x
x
x
x

8.
x
x

9.
x
x

Razem
8
-
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XI. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
-

2.
-

3.
7
-

4.
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
7
-

8.
-

9.
-

10.
-

11.
7
-

12.
-

Razem
21
-

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

1.
4
-

2.
4
-

3.
-

4.
-

5.
4
-

Wymaganie
6.
7.
-

8.
-

9.
-

10.
4
-

11.
-

12.
x
x

Razem
16
-

XIII. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy
Ustalenie
spełnione
niespełnione

1.
5
-

2.
-

3.
-

4.
5
-

5.
-

Wymaganie
6.
7.
x
x

8.
x
x

9.
x
x

10.
x
x

11.
x
x

12.
x
x

Razem
10
-

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
*tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki ewaluacji
(opisując je w ramach poszczególnych wymagań – wskazanych przez MEN lub
wybranych przez KO oraz całościowo – międzyobszarowo), zawierające mocne
strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i
placówek (każdorazowo do trzech wskazań)
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Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego*

Lp.

1.

Badane
wymaganie
„Przedszkole realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój dzieci”

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Duże zaangażowanie rodziców w
działania realizujące koncepcję
pracy przedszkola oraz jej
modyfikację.

Słabe strony
Nie stwierdzono.

2. Uwzględnianie w koncepcji pracy
zidentyfikowanych potrzeb
rozwojowych dzieci.
3. Realizacja działań mających na
celu zapewnienie wychowankom
wszechstronnego rozwoju oraz
przygotowanie ich do dalszej
edukacji.

2.

„Dzieci są aktywne”

1. Wykorzystywanie ciekawych i
atrakcyjnych metod i form pracy,
pomocy dydaktycznych
sprzyjających angażowaniu się
dzieci w zajęcia.

Nie stwierdzono.

2. Realizacja wielorakich działań
umożliwiających dzieciom
podejmowanie różnorodnych
aktywności na rzecz rozwoju
własnego oraz społeczności lokalnej.
3. Wdrażanie wychowanków do
samodzielności.

3.

„Przedszkole
wspomaga rozwój
dzieci
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”

1. Systemowe diagnozowanie
możliwości, potrzeb rozwojowych
dzieci oraz ich sytuacji społecznej.
2. Wykorzystywanie wniosków z
przeprowadzonego rozpoznania do
planowania zajęć wspomagających
rozwój wychowanków (zajęć
specjalistycznych i rozwijających ich
zainteresowania) zgodnie z
potrzebami.

1.Brak realizacji zajęć
specjalistycznych zgodnie z
zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej (1
przedszkole).

3. Wysoka ocena wsparcia
udzielanego dzieciom w przedszkolu
wyrażana przez rodziców.

4.

Inne:
„Procesy
wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i

1. Realizacja procesów
wspomagania rozwoju i edukacji z
uwzględnianiem rozpoznanych
indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i rozwojowych
wychowanków oraz ich możliwości
psychofizycznych.

Nie stwierdzono.

2. Stosowanie nowatorskich
rozwiązań w pracy z dziećmi
służących ich wszechstronnemu
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respektowane normy
społeczne”.
(ewaluacja
problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

5.

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

rozwojowi.
3. Włączanie rodziców do analizy i
oceny działań wychowawczych
mających na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań dzieci.

1. Wdrażanie wniosków
wynikających z monitorowania i
analizowania osiągnięć dzieci,
realizowanie działań wpływających
na rozwój ich umiejętności i
zainteresowań.

1. Niewielki zakres wykorzystywania
w niektórych placówkach wyników
zewnętrznych badań edukacyjnych
do planowania i organizowania
działań dydaktycznowychowawczych.

2. Podejmowanie szerokiej
współpracy z licznymi instytucjami
oraz podmiotami działającymi w
najbliższym otoczeniu przedszkola
przynoszącej korzyści dzieciom.
3.Wykorzystywanie wyników
prowadzonych w przedszkolu badań
wewnętrznych, w tym losów
absolwentów i ewaluacji do ciągłego
podnoszenia jakości pracy placówki.

*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. Prowadzenie systematycznej
diagnozy osiągnięć dzieci z
uwzględnieniem ich możliwości
rozwojowych.
2. Planowanie działań
dydaktycznych w oparciu o analizę
osiągnięć uczniów, w tym
uzyskiwanych na poprzednim etapie
edukacyjnym.
3. Wdrażanie podstawy
programowej z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobu jej
realizacji.

1. Mała skuteczność działań
podejmowanych w celu
podniesienia efektów kształcenia.
2. Uzyskiwanie przez znaczną
grupę szkół niezadowalających
wyników na sprawdzianie
zewnętrznym.

2.

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

1. Wspomaganie przez nauczycieli
rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji, potrzeb i
możliwości rozpoznanych w oparciu
o prowadzone diagnozy.
2. Organizowanie różnych zajęć
wspierających, rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia dzieci

1. Brak w części szkół
indywidualizacji pracy w
odniesieniu do każdego dziecka.
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oraz udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
adekwatnie do ich potrzeb.
3. Pozytywne opinie uczniów i
rodziców na temat otrzymywanego
w szkole wsparcia.

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. Systemowa analiza wyników
sprawdzianu zewnętrznego, innych
badań osiągnięć uczniów oraz
ewaluacji wewnętrznej.
2. Organizowanie badań
wewnętrznych, w tym losów
absolwentów, adekwatnie do
potrzeb szkoły.
3. Wykorzystywanie wniosków z
prowadzonych w szkole analiz do
planowania działań dydaktycznowychowawczych.

1. Niewielki zakres
wykorzystywania wyników
zewnętrznych badań edukacyjnych
do doskonalenia podejmowanych
działań.

4.

Inne:
„Procesy edukacyjne
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i
respektowane normy
społeczne”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

1. Planowanie procesów
edukacyjnych zgodnie z potrzebami
dzieci i ocenianie ich w sposób
motywujący do uczenia się.
2. Stosowanie w pracy z uczniami
rozwiązań o charakterze
nowatorskim służących ich
rozwojowi.
3. Podejmowanie skutecznych
działań wychowawczych i
profilaktycznych na rzecz
zapewnienia dzieciom
bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego oraz
przeciwdziałanie wystąpieniu
zjawiska dyskryminacji.

1. Ograniczony wpływ uczniów na
przebieg procesu uczenia się.
2. Niezbyt powszechne
umożliwianie dzieciom uczenia się
od siebie.

5.

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

1. Udzielanie dzieciom i ich
rodzicom wsparcia adekwatnego do
rozpoznanych potrzeb.
2. Współpraca nauczycieli przy
rozwiązywaniu problemów
edukacyjnych i wychowawczych, a
także doskonaleniu procesu
kształcenia.
3. Szeroka współpraca szkół
z różnorodnymi podmiotami
funkcjonującymi w środowisku
lokalnym przyczyniająca się do ich
wzajemnego rozwoju.

1. Uczestnictwo małej grupy
rodziców w podejmowaniu decyzji
dotyczących szkoły.

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

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Realizacja podstawy
programowej kształcenia ogólnego
z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobu jej realizacji.
2. Uwzględnianie w pracy
dydaktycznej informacji o
umiejętnościach uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego,
a także wniosków z monitorowania
oraz analizowania ich osiągnięć.
3. Systematyczna poprawa
wyników uzyskiwanych przez
niektóre szkoły na egzaminie
gimnazjalnym.

1. Mała skuteczność działań
wdrażanych przez większość
badanych szkół na podstawie
wniosków z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów,
brak poprawy efektów kształcenia.
2. Niezadowalające wyniki
uzyskiwane na egzaminie
gimnazjalnym.

2.

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

1. Udzielanie uczniom
różnorodnych form wspierania
adekwatnie do ich potrzeb i
oczekiwań.
2. Pozytywna opinia większości
gimnazjalistów i ich rodziców na
temat wsparcia otrzymywanego w
szkole.

1. Nieuwzględnianie w niektórych
szkołach konieczności
indywidualizacji procesu
edukacyjnego.

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 osiągnięć
gimnazjalistów, ewaluacji
wewnętrznej i innych badań
zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Wykorzystywanie wyników
prowadzonych analiz do
planowania działań mających na
celu doskonalenie pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkół.

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

4.

Inne:

1. Organizacja procesów
edukacyjnych w większości
badanych gimnazjów sprzyjająca
uczeniu się.
2. Podejmowanie skutecznych
działań wychowawczych i
profilaktycznych zapewniających
młodzieży bezpieczeństwo
psychiczne i fizyczne.

1. Niewielki wpływ młodzieży
na sposób organizacji zajęć i
przebieg procesu uczenia się, a
także ograniczony zakres działań
umożliwiających gimnazjalistom
uczenie się od siebie.
2. Niezbyt powszechne stosowanie
przez nauczycieli w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
rozwiązań o charakterze
nowatorskim.
3. Występowanie (najczęściej

„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
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przez Kuratora Oświaty)

5.

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

sporadycznie) w szkołach
niepożądanych zdarzeń pomimo
podejmowania różnych działań
wychowawczych.
1. Tworzenie koncepcji pracy na
podstawie diagnozy potrzeb
młodzieży oraz oczekiwań
środowiska lokalnego przy
współudziale społeczności
szkolnej.
2. Inicjowanie i realizowanie przez
gimnazjalistów różnorodnych
działań na rzecz rozwoju
własnego, szkoły i środowiska
lokalnego.
3. Aktywna współpraca gimnazjów
z podmiotami funkcjonującymi w
najbliższym środowisku korzystnie
wpływająca na ich wzajemny
rozwój, a także sprzyjająca
doskonaleniu umiejętności oraz
postaw społecznych i
obywatelskich uczniów.

1. Mała skuteczność działań
podejmowanych przez niektóre
szkoły w celu zachęcania rodziców
do zgłaszania własnych pomysłów.
2. Nieliczne inicjatywy rodziców
dotyczące rozwoju uczniów i szkoły.
3. Ograniczony zakres
wykorzystywania przez nauczycieli
w niektórych szkołach aktualnej
wiedzy z zakresu pedagogiki,
psychologii i nauk pokrewnych.

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

Licea ogólnokształcące*
Badane wymaganie
Lp.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Wdrażanie podstawy
programowej z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobu
jej realizacji.
2. Planowanie pracy dydaktycznej
w oparciu o szczegółową diagnozę
wiedzy i umiejętności uczniów, w
tym z poprzedniego etapu
edukacyjnego.

1. Niezadowalające wyniki osiągane
przez uczniów części szkół na
egzaminie maturalnym.

2.

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

1. Rozpoznawanie potrzeb,
możliwości oraz sytuacji
społecznej uczniów i
podejmowanie na tej podstawie
adekwatnych działań
wspomagających.
2. Oferowanie przez uczących
wsparcia spełniającego
oczekiwania większości uczniów.

1. Niewystarczający zakres
indywidualizacji nauczania w
niektórych szkołach.

3.

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

1. Wykorzystywanie badań
wewnętrznych prowadzonych w
szkole, w tym ewaluacji
wewnętrznej i badań losów
absolwentów, do planowania i
realizacji działań edukacyjnych.

1. Niewielki zakres
wykorzystywania wyników badań
zewnętrznych do doskonalenia
podejmowanych działań
dydaktyczno-wychowawczych.
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egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
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”;
„Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne”
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)
(badaniu poddano 1
liceum)

1. Organizacja procesów
edukacyjnych z uwzględnieniem
zdiagnozowanych potrzeb i
potencjału młodzieży.
2. Podejmowanie w szkole działań
zapewniających uczniom poczucie
psychicznego i fizycznego
bezpieczeństwa.

1. Ograniczony zakres działań
umożliwiających młodzieży uczenie
się od siebie.
2. Niewielki wpływ licealistów na
sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się w niektórych
szkołach.
3. Niewykorzystywanie w części
szkół rozwiązań nowatorskich
służących rozwojowi uczniów.

1. Stwarzanie sytuacji
umożliwiających uczniom
angażowanie się w zajęcia oraz
podejmowanie różnorodnych
aktywności.
2. Kształtowanie pozytywnego
klimatu sprzyjającego uczeniu się
oraz postaw uczenia się przez całe
życie.
3. Współpraca liceum z
podmiotami środowiska lokalnego
wpływająca korzystnie na ich
wzajemny rozwój.

1. Ograniczony zakres uczestnictwa
zarówno uczniów, jak i rodziców w
przygotowaniu koncepcji pracy
liceum.
2. Niewielki zakres wprowadzania
działań wynikających z najnowszej
wiedzy psychologicznopedagogicznej.
3. Mały stopień wykorzystywania
wyników monitorowania
podejmowanych działań do
wzbogacania oferty edukacyjnej i
doskonalenia procesu kształcenia.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych
Technika*
Badane wymaganie
Lp.
1.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Odnoszenie przez część
uczniów sukcesów w konkursach,
turniejach branżowych na
szczeblach wojewódzkim i
ogólnopolskim.
2. Uzyskiwanie przez część szkół
dobrych wyników na egzaminach

Słabe strony
1. Mała skuteczność działań
wdrażanych na podstawie
wniosków z monitorowania i
analizowania osiągnięć uczniów.
2. Niezadowalające wyniki znacznej
grupy szkół na egzaminach
maturalnych.

zawodzie.
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2.

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

1. Organizowanie zajęć
wspierających rozwój uczniów
(rozwijające zainteresowania,
uzdolnienia, dydaktycznowyrównawcze oraz
specjalistyczne) adekwatnie do
rozpoznanych potrzeb.
2. Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi poszerzająca
działania podejmowane w celu
wspierania uczniów związane
zarówno z ich sytuacją materialną
oraz społeczną, jak i edukacją.

1. Nieuwzględnianie potrzeby
indywidualizacji procesu
dydaktycznego w odniesieniu do
uczniów w części placówek.
2. Brak pełnej realizacji zajęć
specjalistycznych wynikających z
opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznej w
niektórych szkołach.

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 przez
nauczycieli wniosków z
prowadzonych analiz wyników
egzaminów zewnętrznych,
ewaluacji oraz innych badań
wewnętrznych do planowania i
udoskonalania swojej pracy.

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

4.

Inne:

1. Realizacja przedsięwzięć o
charakterze nowatorskim
adekwatnie do potrzeb
rozwojowych uczniów.
2. Podejmowanie przez technika
działań zapewniających uczniom
bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne.
3. Realizacja działań
wychowawczych i profilaktycznych
sprzyjających kształtowaniu
właściwych postaw i
respektowaniu powszechnie
przyjętych norm społecznych.

1. Zbyt rzadkie stwarzanie sytuacji
dydaktycznych umożliwiających
uczniom wzajemne uczenie się.
2. Ograniczony wpływ młodzieży na
sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się.

1. Tworzenie koncepcji pracy
z uwzględnieniem potrzeb
uczniów, specyfiki pracy szkoły,
a także oczekiwań i możliwości
środowiska lokalnego.
2. Współpraca szkoły z
organizacjami i instytucjami
funkcjonującymi w lokalnym
środowisku, dzięki której uczniowie
odnoszą różnorodne korzyści,
m.in. rozwijają swoje kompetencje

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

„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

Pozostałe wymagania
badane w ramach
ewaluacji całościowej
(w ujęciu
kompleksowym)
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zawodowe.
3. Wykorzystywanie informacji o
osiągnięciach uczniów do
promowania wartości edukacji w
szeroko pojętej społeczności
lokalnej.

*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 efektów kształcenia, w
szczególności mierzonych
wynikami uzyskiwanymi na
egzaminie zawodowym.
2. Uzyskiwanie zadowalających
wyników pracy dydaktycznej dzięki
ścisłej współpracy nauczycieli
kształcących w danym zawodzie.

1. W części szkół rzadkie
umożliwianie uczniom stosowania
posiadanej wiedzy i umiejętności w
sytuacjach nietypowych,
formułowania własnych sądów i
opinii oraz ich uzasadniania.
2. Położenie zbyt małego nacisku
na doskonalenie umiejętności pracy
zespołowej i posługiwania się
nowoczesnymi technologiami
informacyjnymi.

2.

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

1. Organizowanie procesów
edukacyjnych z uwzględnieniem
potrzeb i potencjału młodzieży.
2. Diagnozowanie możliwości i
potrzeb młodzieży oraz udzielanie
na tej podstawie wsparcia
adekwatnego do oczekiwań
uczniów i ich rodziców.

1. Niezadowalająca oferta zajęć
pozalekcyjnych, w tym
specjalistycznych w części szkół.
2. Brak indywidualizacji procesu
dydaktycznego na lekcji w
niektórych placówkach.

3. Współpraca szkoły z
podmiotami zewnętrznymi w celu
realizacji działań zmierzających do
zaspokajania potrzeb uczniów
związanych z ich sytuacją
materialną i społeczną.

3.

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

1. Prowadzenie adekwatnych do
potrzeb badań wewnętrznych oraz
analizowanie wyników egzaminów
zewnętrznych, wykorzystywanie
formułowanych na tej podstawie
wniosków do modyfikacji działań
dydaktycznych.

1. Niewykorzystywanie w części
szkół wyników ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznych badań
edukacyjnych do oceny
podejmowanych działań i
podnoszenia jakości pracy.

2. Gromadzenie informacji o
losach absolwentów i
wykorzystywanie ich w pracy
wychowawczej oraz do
promowania wartości edukacji.
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potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych
i wewnętrznych"

4.

Inne:
„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

5.

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

1. Budowanie w uczniach poczucia
odpowiedzialności za własny
rozwój.
2. Podnoszenie jakości
kształcenia, pogłębianie wiedzy
młodzieży, umożliwianie jej
zdobywania dodatkowych
umiejętności i rozwoju fizycznego,
przygotowywanie do świadomego
uczestniczenia w kulturze dzięki
wdrażaniu nowatorskich rozwiązań
programowych.
3. Zapewnianie większości
uczniom poczucia bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego dzięki
realizowanym działaniom
wychowawczym i profilaktycznym.

1. Ograniczony udział uczniów
części szkół w organizowaniu
procesu edukacyjnego, mała
aktywność młodzieży w inicjowaniu i
realizowaniu własnych pomysłów.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

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

1.

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

„Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Nabywanie przez słuchaczy
wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego
i w zawodach, dobre
przygotowanie słuchaczy
większości szkół do kolejnego
etapu kształcenia oraz
funkcjonowania na rynku pracy.

Słabe strony
1. Brak skuteczności działań
dydaktycznych podejmowanych w
części szkół w oparciu o wnioski
wynikające z monitorowania i
analizowania osiągnięć uczniów.

2. Uzyskiwanie przez słuchaczy
większości placówek
zadowalających wyników na
egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
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2.

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

1. Rozpoznawanie potrzeb,
możliwości i oczekiwań słuchaczy
jako podstawa do organizowania
różnych form pomocy o
charakterze edukacyjnym i
socjalnym.

1. Niedostateczne w stosunku do
potrzeb słuchaczy wsparcie
oferowane w niektórych
placówkach.

2. Indywidualizacja procesów
edukacyjnych, z uwzględnieniem
potencjału słuchaczy i wniosków z
diagnoz ich osiągnięć.

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"

1. Systematyczna analiza wyników
egzaminów zewnętrznych oraz
ewaluacji wewnętrznej,
wykorzystanie formułowanych na
tej podstawie wniosków do
modyfikacji prowadzonych działań i
planowania dalszej pracy.

Inne:
„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się”;
„Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

1. Organizacja procesów
edukacyjnych z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości słuchaczy,
tworzenie atmosfery sprzyjającej
uczeniu się.

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

Nie dotyczy.

1. Wykorzystywanie w niewielkim
zakresie badań zewnętrznych w
części placówek.

2. Prowadzenie badań i analiz
wewnętrznych oraz ich
wykorzystywanie do doskonalenia
procesów edukacyjnych.

Nie stwierdzono.

2. Powszechna znajomość zasad
postępowania obowiązujących w
placówce i ich respektowanie
przez wszystkich członków
społeczności szkolnej.
Nie dotyczy.

*nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Badane wymaganie

Wyniki ewaluacji
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Lp.

1.

Wybrane wymagania:
„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
rozwojowi osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki”;
„Placówka zaspokaja
potrzeby osób, instytucji
i organizacji
korzystających z oferty
placówki”.
(ewaluacja problemowa
w zakresie wybranym
przez Kuratora Oświaty)

2.

Słabe strony

Mocne strony

Wymagania badane
w ramach ewaluacji
całościowej (w ujęciu
kompleksowym)

1. Identyfikowanie potrzeb
środowiska, bieżące pozyskiwanie i
wykorzystywanie opinii klientów na
temat prowadzonej działalności w
celu doskonalenia procesów
edukacyjnych.
2. Adekwatność przygotowanej przez
poradnie oferty do oczekiwań
klientów.
3. Stosowanie nowatorskich
rozwiązań umożliwiających w
szczególności pełniejsze
zaspokajanie potrzeb osób
korzystających z usług placówek.

Nie stwierdzono.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Placówki doskonalenia nauczycieli
Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

1.

„Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający
rozwojowi osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki"

1. Stosowanie różnorodnych form i
technik oraz aktywizujących metod
pracy w zakresie doskonalenia i
wspierania klientów.
2. Modyfikowanie prowadzonej
działalności oraz poszukiwanie
nowych rozwiązań w oparciu o
analizę opinii pozyskiwanych od
odbiorców.

2.

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

1. Adekwatność oferowanych
szkoleń do zgłaszanych przez
klientów potrzeb oraz ich dostępność
dla wszystkich zainteresowanych.
2. Wysoka ocena świadczonych
przez placówki usług wyrażana
przez osoby oraz instytucje i
organizacje korzystające z
proponowanej oferty.

3.

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

1. Organizacyjna i merytoryczna
współpraca pracowników w
planowaniu i realizacji zadań
ośrodka.

Słabe strony
Nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.

1. Niewielki zakres współpracy
nauczycieli przy dokonywaniu
ewaluacji prowadzonych działań.

2. Współdziałanie pracowników przy
doskonaleniu metod i form pracy,
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rozwiązywaniu problemów oraz
modyfikowaniu podejmowanych
działań.
1. Celowa i systemowa analiza
wyników badań zewnętrznych i
wewnętrznych, formułowanie
wniosków i rekomendacji, na
podstawie których przygotowuje się
ofertę oraz planuje kolejne działania.
2. Monitorowanie podejmowanych
działań, systematyczne
pozyskiwanie informacji o
potrzebach osób, instytucji i
organizacji, które skorzystały z
oferty.

4.

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

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

Placówki oświatowo-wychowawcze

Lp.

1.

2.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

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

1. Uwzględnianie przy tworzeniu
oferty specyfiki i tradycji lokalnego
środowiska.

„Placówka wspomaga
rozwijanie
zainteresowań
i uzdolnień
wychowanków oraz

1. Tworzenie oferty zajęć
adekwatnej do zdiagnozowanych
potrzeb i oczekiwań podopiecznych.

2. Umożliwianie wychowankom
rozwoju poprzez udział w różnych
formach aktywności organizowanych
zarówno w placówkach, jak i poza
ich terenem.

Słabe strony
1. Niewykorzystywanie w części
placówek nowatorskich rozwiązań
oraz wyników badań zewnętrznych.
2. Ograniczony wpływ rodziców na
modyfikację przyjętej przez niektóre
placówki koncepcji pracy oraz
tworzonej przez nie oferty.

3. Szeroka współpraca z lokalną
społecznością przekładająca się na
wzbogacenie oferty placówek.
Nie stwierdzono.

2. Wykazywanie się przez znaczną
część wychowanków
zaangażowaniem i pomysłowością w
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umożliwia korzystanie
z różnych form
wypoczynku
i organizacji czasu
wolnego"

realizacji różnych działań i
przedsięwzięć na rzecz własnego
rozwoju oraz rozwoju placówek.

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.

3. Modyfikowanie i wzbogacanie
oferty placówek na podstawie oceny
skuteczności prowadzonych działań.

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

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

Słabe strony

1.

„Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej”

1. Prowadzenie szkoleń
przyczyniających się do rozwijania w
słuchaczach kompetencji osobistych,
społecznych i zawodowych.
2. Powszechne doskonalenie u
słuchaczy umiejętności
autoprezentacji, komunikowania się i
współpracy w zespole oraz
wykorzystywania wiedzy w praktyce.

1. Brak skuteczności działań
dydaktycznych podejmowanych
przez niektóre placówki w oparciu o
wnioski wynikające z monitorowania
i analizowania osiągnięć słuchaczy.

2.

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

1. Prowadzenie diagnozy potrzeb i
możliwości słuchaczy.
2. Organizowanie zajęć
dodatkowych z przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych,
zajęć specjalistycznych oraz
indywidualnego wsparcia w formie
konsultacji w celu wyrównania szans
edukacyjnych słuchaczy.

Nie stwierdzono.

3.

„Szkoła lub placówka,
organizując procesy

3. Wykorzystywanie sieci
komputerowych, Internetu oraz
platformy edukacyjnej w celu
poprawy efektywności nauczania i
usprawnienia przepływu informacji
między nauczycielami i słuchaczami.
1. Poddawanie systematycznej
analizie efektów prowadzonych form

Nie stwierdzono.
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4.

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"

kształcenia i doskonalenia
zawodowego lub kompetencji
ogólnych, wyników egzaminów
zewnętrznych i ewaluacji
wewnętrznej.
2. Prowadzenie adekwatnych do
potrzeb badań wewnętrznych, w tym
osiągnięć słuchaczy i losów
absolwentów, co służy ocenie pracy
placówki i planowaniu działań
dydaktycznych pod kątem
doskonalenia umiejętności słabiej
opanowanych przez młodzież i
osoby dorosłe.

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)

Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o
których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy

Lp.

Badane
wymaganie

1.

„Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na
rozwój wychowanków"

2.

„Placówka w
planowaniu pracy

Wyniki ewaluacji
Mocne strony
1. Umożliwienie rodzicom
przekazywania własnych
spostrzeżeń i pomysłów, które są
wykorzystywane do modyfikacji
koncepcji pracy placówek.
2. Włączanie rodziców w
działalność rewalidacyjną i
wychowawczą prowadzoną w
placówkach.
1. Uwzględnianie wniosków i
rekomendacji z prowadzonych analiz
przy planowaniu procesu

Słabe strony
Nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.
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4.

uwzględnia wnioski z
analiz badań
zewnętrznych i
wewnętrznych"

edukacyjno-terapeutycznowychowawczego.
2. Wykorzystywanie przez
nauczycieli i wychowawców wyników
badań wewnętrznych i zewnętrznych
w celu doskonalenia własnej pracy i
podnoszenia jakości pracy placówki.

Inne:

1. Powszechna znajomość wśród
podopiecznych stawianych przez
nauczycieli wymagań i oczekiwań.

„Podejmowane w
placówce działania są
zorganizowane w
sposób sprzyjający
osiąganiu celów
placówki”;
„Kształtowane są
postawy i
respektowane normy
społeczne”.
(ewaluacja
problemowa w
zakresie wybranym
przez Kuratora
Oświaty)

5.

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

Nie stwierdzono.

2. Motywowanie wychowanków,
wspieranie ich w trudnych
sytuacjach oraz tworzenie warunków
sprzyjających ich indywidualnemu
rozwojowi.
3. Zapewnienie wychowankom
bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego. Poddawanie analizie
efektów prowadzonych działań
wychowawczych i w razie potrzeby
dokonywanie ich modyfikacji.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

* szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

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

Lp.

Badane
wymaganie

Wyniki ewaluacji
Mocne strony

1.

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

1. Uwzględnianie przy tworzeniu
i realizacji koncepcji pracy placówki
potrzeb młodzieży, rodziców oraz
oczekiwań środowiska lokalnego.
2. Przygotowywanie propozycji
różnych form aktywności oraz
organizowanie pracy bursy w sposób
umożliwiający młodzieży efektywne
wykorzystanie czasu pobytu w niej.
3. Dokonywanie analizy i oceny
efektywności czasu spędzanego
przez wychowanków w placówce.

2.

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

1. Planowanie przez wychowawców
pracy z młodzieżą w oparciu o wyniki
prowadzonych diagnoz.
2. Prowadzenie działań
dydaktycznych i wychowawczych

Słabe strony
Nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.
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sprzyjających kształtowaniu
właściwych postaw podopiecznych,
ich aktywizowaniu i wspieraniu w
rozwijaniu indywidualnych
zainteresowań i uzdolnień.

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.

Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji (okres od 1 czerwca
2015 r. do 31 maja 2016 r.)
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych ewaluacji z uwzględnieniem typów
szkół i placówek
*liczba wniosków max. 3
Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:
1. Przedszkola funkcjonują w oparciu o koncepcję pracy uwzględniającą
zdiagnozowane potrzeby rozwojowe wychowanków. Na podkreślenie
zasługuje zaangażowanie rodziców w działania realizujące przyjęte
założenia, a także - w razie potrzeb - w modyfikację koncepcji.
2. W placówkach dostosowuje się ofertę edukacyjną do indywidualnych
potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci w celu zapewnienia im
wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do edukacji szkolnej.
Podczas realizacji zajęć nauczyciele stosują atrakcyjne formy i metody
pracy, pomoce dydaktyczne, a także wprowadzają nowatorskie
rozwiązania (choć nie we wszystkich przedszkolach), realizują ciekawe
i niekonwencjonalne
przedsięwzięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
co sprzyja zaangażowaniu dzieci w zajęcia, podejmowaniu przez nie
różnorodnych aktywności oraz wdrażaniu do samodzielności.
3. Wyniki prowadzonej systemowo diagnozy potrzeb, możliwości i sytuacji
społecznej wychowanków są uwzględniane podczas indywidualizacji
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procesu wspomagania ich rozwoju, planowania działań wspierających,
a także
organizowania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
W niektórych placówkach brakuje jednak pełnej realizacji zaleceń poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych:
1. Podejmowane przez znaczną grupę badanych szkół działania zmierzające
do poprawy efektów kształcenia nie są skuteczne i nie przekładają się
na uzyskiwanie lepszych wyników na sprawdzianie.
2. Szkoły prowadzą różne formy wspomagania rozwoju dzieci w oparciu
o diagnozę sytuacji społecznej uczniów, ich potrzeb psychofizycznych i
możliwości. W części z nich jednak w zbyt małym zakresie indywidualizuje
się pracę z dziećmi.
3. Nauczyciele organizują proces kształcenia w sposób sprzyjający uczeniu
się (choć w części szkół uczniowie mają niewielki wpływ na przebieg
procesu edukacyjnego oraz możliwość wzajemnego uczenia się),
opierając się na analizie wyników sprawdzianu i wewnętrznych badań
prowadzonych w szkole. Dla doskonalenia pracy dydaktycznej w
mniejszym zakresie wykorzystuje się wyniki publikowanych zewnętrznych
badań edukacyjnych.
Wnioski z ewaluacji gimnazjów:
1. W większości szkół wdrażane na podstawie wniosków z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów działania nie skutkują poprawą efektów
kształcenia mierzonych wynikami uzyskiwanymi na egzaminie
gimnazjalnym.
2. Podejmowane w szkołach działania wspierające uczniów wynikają
z prowadzonego rozpoznania ich potrzeb i możliwości, jednak w części
z nich w niedostatecznym stopniu indywidualizuje się pracę
z gimnazjalistami.
3. Nauczyciele organizują procesy edukacyjne w sposób sprzyjający nauce,
uwzględniając wyniki analiz osiągnięć uczniów oraz innych badań
pedagogicznych, natomiast w części szkół w ograniczonym zakresie
korzystają z wniosków płynących z badań edukacyjnych oraz stosują
nowatorskie rozwiązania. W niektórych gimnazjach dostrzega się,
że młodzież ma niewielki wpływ na przebieg tych procesów i ograniczone
możliwości uczenia się od siebie.
Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących:
1. Wdrażanie w części badanych liceów działań na podstawie analizy
osiągnięć uczniów nie przyczynia się do uzyskiwania zadowalających
wyników na egzaminie maturalnym.
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2. Szkoły wspomagają rozwój licealistów na podstawie analizy ich potrzeb
i możliwości, realizując adekwatne działania, jednak w części z nich
w ograniczonym zakresie indywidualizuje się pracę z uczniami.
3. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele wykorzystują analizy
dotyczące umiejętności podopiecznych, wyniki badań wewnętrznych,
natomiast w mniejszym zakresie - zewnętrznych. Uczniowie w części szkół
rzadko mają okazję wzajemnego uczenia się, a także ograniczony wpływ
na sposób pracy w trakcie lekcji.

Wnioski z ewaluacji techników:
1. Uczniowie w części techników uzyskują lepsze wyniki na egzaminach
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie niż na egzaminie maturalnym,
a także osiągają liczne sukcesy w różnorodnych konkursach branżowych
na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim.
2. Szkoły organizują różnorodne formy wsparcia (w tym w ramach
współpracy z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w lokalnym
środowisku), dzięki czemu uczniowie odnoszą liczne korzyści, m.in. w
zakresie rozwijania kompetencji zawodowych. W niewystarczającym
jednak stopniu indywidualizuje się proces nauczania w odniesieniu do
każdego ucznia.
3. Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych
i innych badań prowadzonych w szkole do planowania działań
dydaktyczno-wychowawczych, rzadziej natomiast uwzględniają wyniki
zewnętrznych badań edukacyjnych.
Wnioski z ewaluacji zasadniczych szkół zawodowych:
1. W większości badanych szkół odnotowano poprawę efektów kształcenia,
w szczególności mierzonych wynikami uzyskiwanymi na egzaminach
zawodowych. Część placówek kładzie jednak zbyt mały nacisk
na doskonalenie u uczniów umiejętności pracy zespołowej, wyrażania
własnej opinii i jej uzasadniania oraz posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi.
2. Szkoły na ogół organizują procesy edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb
i potencjału młodzieży, przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi
zapewniają uczniom wsparcie w związku z ich sytuacją materialną
i społeczną. Dokonywana w niektórych placówkach diagnoza nie prowadzi
jednak do indywidualizacji pracy na lekcji i tworzenia odpowiedniej oferty
zajęć pozalekcyjnych (w tym specjalistycznych).
3. Szkoły prowadzą adekwatne do potrzeb badania wewnętrzne
oraz analizują wyniki egzaminów, wykorzystują formułowane na tej
podstawie wnioski do modyfikacji działań dydaktycznych, natomiast
w mniejszym zakresie korzystają z zewnętrznych badań edukacyjnych.
Wnioski z ewaluacji innych szkół, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy
o systemie oświaty:
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1. Słuchacze większości placówek nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w zawodach,
są właściwie przygotowani do kolejnego etapu kształcenia oraz
funkcjonowania na rynku pracy. Uzyskują na ogół zadowalające wyniki na
egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jednak działania
dydaktyczne podejmowane w części szkół w oparciu o wnioski wynikające
z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie są skuteczne.
2. Wnioski z rozpoznania potrzeb i możliwości słuchaczy oraz diagnoz ich
osiągnięć stanowią podstawę organizowania różnych form pomocy
o charakterze edukacyjnym i socjalnym oraz indywidualizacji procesów
edukacyjnych. Niektóre placówki proponują wsparcie niedostateczne
w stosunku do potrzeb słuchaczy.
3. Szkoły na ogół wykorzystują prowadzone analizy wyników egzaminów
zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej do modyfikacji prowadzonych
działań i planowania dalszej pracy, rzadziej sięgają do wniosków
z zewnętrznych badań edukacyjnych.
Wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno-pedagogicznych:
1. Poradnie rozpoznają potrzeby środowiska, na bieżąco pozyskują
i wykorzystują w swojej pracy opinie klientów na temat prowadzonej
działalności.
2. Przygotowywana przez poradnie oferta odpowiada oczekiwaniom osób
korzystających z ich usług.
3. Wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań
zaspokajanie potrzeb klientów poradni.

umożliwia

skuteczniejsze

Wnioski z ewaluacji placówek doskonalenia nauczycieli:
1. Placówki stosują nowatorskie rozwiązania w zakresie doskonalenia
i wspierania klientów, wykorzystują różnorodne techniki i formy oraz
aktywizujące metody pracy. Stale doskonalą prowadzoną działalność
i poszukują nowych rozwiązań w oparciu o analizę opinii pozyskiwanych
od odbiorców.
2. Pracownicy placówek współpracują przy planowaniu i realizacji zadań,
współdziałają przy doskonaleniu metod i form pracy, rozwiązywaniu
pojawiających się problemów
oraz modyfikowaniu podejmowanych
działań.
3. Placówki monitorują podejmowane działania, systematycznie pozyskują
informacje o potrzebach osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z
ich usług, a także analizują wyniki badań zewnętrznych. Formułowane na
tej podstawie wnioski pozwalają na modyfikację dotychczasowej oferty
i planowanie dalszej pracy.
Wnioski z ewaluacji placówek oświatowo-wychowawczych:
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1. Placówki tworzą swoją ofertę, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby
i oczekiwania wychowanków oraz tradycje środowiska, w którym
funkcjonują. Współpraca z lokalną społecznością przekłada się
na wzbogacanie proponowanych form aktywności.
2. Placówki dokonują oceny prowadzonych działań, co stanowi podstawę
modyfikowania i poszerzania oferty. W znacznej części z nich nauczyciele
nie sięgają do badań zewnętrznych i nie wykorzystują ich wyników.
3. Wychowankowie wykazują się angażowaniem, realizując działania
na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju placówek. Biorą udział w różnych
formach
aktywności
organizowanych
w
placówce,
a
także
przedsięwzięciach, które są realizowane poza jej terenem.
Wnioski z ewaluacji placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których
mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy:
1. Większość placówek prowadzi szkolenia przyczyniające się do rozwijania
u słuchaczy kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych,
jednocześnie działania dydaktyczne podejmowane przez niektóre z nich
w oparciu o wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie
są skuteczne.
2. W oparciu o prowadzone diagnozy potrzeb i możliwości słuchaczy
placówki
organizują
zajęcia
dodatkowe
z
przedmiotów
ogólnokształcących
i zawodowych,
zajęcia
specjalistyczne
oraz indywidualne wsparcie w formie konsultacji.
3. W placówkach poddaje się analizie efekty prowadzonych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego lub kompetencji ogólnych, wyniki egzaminów
zewnętrznych oraz prowadzi się adekwatne do potrzeb badania
wewnętrzne. Służy to ocenie prowadzonej działalności i planowaniu
działań dydaktycznych pod kątem doskonalenia umiejętności słabiej
opanowanych przez młodzież i osoby dorosłe.
Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, MOW-ów,
MOS-ów, i innych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie
oświaty:
1. Placówki stwarzają rodzicom możliwość wyrażania opinii na temat ich
funkcjonowania, wykorzystując przestawiane sugestie i propozycje
do modyfikacji dotychczasowych działań, a także włączają rodziców
w pracę rewalidacyjną i wychowawczą.
2. Nauczyciele i wychowawcy wykorzystują wyniki prowadzonych analiz oraz
badań wewnętrznych i zewnętrznych do planowania i doskonalenia
procesu edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczego.
3. Nauczyciele zapoznają wychowanków ze stawianymi wobec nich
wymaganiami, poszukują skutecznych sposobów motywowania, starają
się zapewnić im bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a także wspierają
podopiecznych w trudnych sytuacjach oraz tworzą warunki sprzyjające ich
indywidualnemu rozwojowi.
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Wnioski z ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie, o których
mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty:
1. Koncepcja pracy placówek uwzględnia potrzeby wychowanków
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
2. W oparciu o prowadzone diagnozy bursy przygotowują propozycje
różnych form aktywności oraz organizują swoją pracę w sposób
umożliwiający młodzieży efektywne wykorzystanie czasu pobytu w nich.
3. Prowadzone w placówkach działania dydaktyczne i wychowawcze
sprzyjają
kształtowaniu właściwych postaw podopiecznych, ich
aktywizowaniu i wspieraniu w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i
uzdolnień.

Uogólnione wnioski z ewaluacji:
*liczba wniosków nie jest ograniczona
1. Koncepcje pracy szkół i placówek uwzględniają potrzeby dzieci
i młodzieży, a także oczekiwania i specyfikę lokalnego środowiska.
Rodzice uczestniczą w realizacji przyjętych założeń, włączają się w
prowadzone działania dydaktyczne i wychowawcze, natomiast w zbyt
małym zakresie biorą udział w procesach decyzyjnych i wprowadzaniu
zmian.
2. Wdrażane w znacznej części szkół wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć uczniów nie przekładają się na poprawę wyników uzyskiwanych
na sprawdzianie zewnętrznym, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym.
Odnotowuje się natomiast wzrost wyników z egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
3. Szkoły coraz powszechniej realizują nowatorskie działania, które mają na
celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, jednak duża grupa nauczycieli
nadal nie stosuje w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań.
4. W szkołach powszechnie rozpoznaje się potrzeby i możliwości dzieci
i młodzieży, tworząc na tej podstawie zgodną z oczekiwaniami ofertę zajęć
pozalekcyjnych. Prowadzone diagnozy w ograniczonym stopniu
przekładają się natomiast na indywidualizację pracy na lekcji, a także w przypadku niektórych placówek - na organizowanie specjalistycznego
wsparcia w nauce.
5. Organizując pracę dydaktyczną na lekcji, nauczyciele starają się w różny
sposób aktywizować uczniów, zapoznają ich ze stawianymi wymaganiami,
udzielają informacji zwrotnej na temat postępów w nauce, natomiast
w mniejszym stopniu umożliwiają im wzajemne uczenie się oraz
wpływanie na przebieg procesu edukacyjnego.
6. Prowadzone w szkołach działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają
kształtowaniu właściwych postaw i respektowaniu powszechnie przyjętych
norm społecznych, zapobiegają występowaniu zjawiska dyskryminacji
oraz zapewniają zdecydowanej większości uczniów bezpieczeństwo
psychiczne i fizyczne.
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7. Współdziałanie szkół i placówek z podmiotami zewnętrznymi i lokalną
społecznością pozwala na wzbogacenie
proponowanej oferty i
poszerzenie zakresu wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży.
8. Szkoły prowadzą adekwatne do potrzeb badania wewnętrzne, w tym
dotyczące osiągnięć uczniów, a także gromadzą informacje o losach
swoich absolwentów, wykorzystując je w procesie wychowawczym.
Znaczna część szkół i placówek w małym zakresie korzysta z
zewnętrznych badań edukacyjnych oraz najnowszych osiągnięć
psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych.
9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia
nauczycieli
rozpoznają potrzeby środowiska, a także na bieżąco
pozyskują i wykorzystują w swojej pracy opinie klientów na temat
prowadzonej działalności, modyfikując na tej podstawie swoją ofertę i
poszukując nowych rozwiązań.

2.6. Rekomendacje na następny rok szkolny
Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny
rok szkolny (wynikające z wniosków z ewaluacji):
*liczba rekomendacji nie jest ograniczona
1. Przeprowadzenie w kolejnym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej
w zakresie wymagań, które nie były spełniane przez część szkół: „Procesy
edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Szkoła
lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji".
2. Zwiększenie liczby obserwacji zajęć podczas prowadzenia ewaluacji
zewnętrznej w szkołach i placówkach.
3. Wspomaganie szkół w realizacji działań na rzecz poprawy efektów
kształcenia oraz doskonalenia procesu dydaktycznego (m.in.: położenie
nacisku na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, indywidualizowanie
nauczania,
umożliwianie
uczniom
wzajemnego
uczenia
się
i współdecydowania o przebiegu lekcji).
4. Upowszechnianie informacji o prowadzonych przez różne instytucje
badaniach edukacyjnych oraz nowatorskich rozwiązaniach wdrażanych
w szkołach i placówkach.

3. Kontrola
3.1. Kontrola planowa
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Część A (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.)

W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., na
podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, WarmińskoMazurski Kurator Oświaty nie przeprowadzał kontroli planowych w zakresie:
1. Prawidłowość
prowadzonych
przez
szkołę
działań
wychowawczych
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

3.1.1.Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli
planowych (realizacji planu kontroli)
W roku szkolnym 2014/2015 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaplanowano
przeprowadzenie 315
kontroli (łączna liczba wszystkich kontroli planowych).
Do 31 sierpnia 2015 r. zrealizowano 315 kontroli, co stanowi 100% planu nadzoru
pedagogicznego.
W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.
pracownicy Kuratorium Oświaty nie prowadzili kontroli planowych. Plan kontroli (315)
został wykonany w kresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.

3.1.2. Wyniki i wnioski z kontroli planowych
3.1.2.1. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
Kontrola została przeprowadzona w okresie do 31 maja 2015 r., a jej wyniki i wnioski
zostały przekazane w sprawozdaniu z nadzoru za rok szkolny 2014/2015.

Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r., na
podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Warmińsko-
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Mazurski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w następujących
zakresach:
1. Zgodność zatrudnienia
kwalifikacjami;

nauczycieli

szkół

i

placówek

z

wymaganymi

2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
3. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;
4. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz
prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa
oświatowego;
5. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej
szkole podstawowej.
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3.1.3. Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli
planowych (realizacji planu kontroli)
W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 163 kontrole planowe
w 160 spośród 1980 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały
przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 149 dyrektorów.
W roku szkolnym 2015/2016 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaplanowano
przeprowadzenie 172 kontroli. Do 31 maja 2016 r. zrealizowano 163 kontrole, co
stanowi 94,8% planu nadzoru pedagogicznego.
Wykonanie planu kontroli (w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
w ramach zadań zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 przedstawia
poniższa tabela.
Zadanie z zakresu nadzoru
pedagogicznego

Liczba kontroli

Lp.
zaplanowanych

przeprowad
zonych

Stopień
realizacji
planu (%)

1.

Zgodność zatrudnienia nauczycieli
szkół i placówek z wymaganymi
kwalifikacjami

44

44

100%

2.

Zgodność z przepisami prawa
przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych

36

36

100%

3.

Zgodność działania placówek
niepublicznych z przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach

8

8

100%

4.

Realizacja kształcenia
ustawicznego w formach
pozaszkolnych oraz prowadzenie

25

25

100%
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dokumentacji kształcenia zgodnie z
przepisami prawa oświatowego
5.

Prawidłowość organizacji pracy
świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej

50

50

163

163

100%

RAZEM

3.1.4. Wyniki i wnioski z poszczególnych kontroli planowych
3.1.4.1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi
kwalifikacjami.
Kontrola dotyczyła zgodności zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach
(o których mowa w art. 2 pkt 1-7 i 10-11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty) oraz przydziału obowiązków zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami.
Kontrolę przeprowadzano w okresie od 28 września 2015 r. do 5 listopada 2015 r.
w przedszkolach, szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
W każdej szkole kontrolą objęto kwalifikacje 10 losowo wybranych nauczycieli,
a w przypadku gdy zatrudnionych było mniej niż 10 nauczycieli, wszystkich
nauczycieli.
Kwalifikacje nauczyciela rozpatrywano oddzielnie dla każdego przedmiotu (zajęć),
które prowadził.
1. Kontrola została przeprowadzona w:
- 6 przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, co stanowi 1,5%
ogólnej liczby przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego)
funkcjonujących na terenie województwa, z których 16,66% stanowiły przedszkola (i
inne formy wychowania przedszkolnego ) publiczne, natomiast 83,33% stanowiły
przedszkola
( i inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne),
- 0 publicznych szkołach podstawowych, co stanowi 0% ogólnej liczby publicznych
szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa,
- 5 niepublicznych szkołach podstawowych, co stanowi 9,1% ogólnej liczby
niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa,
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- 1 publicznym gimnazjum, co stanowi 0,36% ogólnej liczby publicznych gimnazjów
funkcjonujących na terenie województwa,
- 7 niepublicznych gimnazjach, co stanowi 17% ogólnej liczby niepublicznych
gimnazjów funkcjonujących na terenie województwa,
- 2 publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 3,9% ogólnej liczby
publicznych zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących na terenie
województwa,
- 0 niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 0% ogólnej liczby
niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących na terenie
województwa,
- 4 publicznych liceach ogólnokształcących, co stanowi 3,4% ogólnej liczby
publicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie województwa,
- 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących, co stanowi 5,5% ogólnej liczby
niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie województwa,
- 0 publicznych technikach, co stanowi 0% ogólnej liczby publicznych techników
funkcjonujących na terenie województwa,
- 1 niepublicznym technikum, co stanowi 20% ogólnej liczby niepublicznych
techników funkcjonujących na terenie województwa,
- 16 niewymienionych powyżej szkołach i placówkach, co stanowi 0,8% ogólnej liczby
tych szkół i placówek funkcjonujących na terenie województwa.

2. Opis danych i ich analiza.
2.1 W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego kontrolą objęto
32 nauczycieli, z których:
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
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odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0 % nauczycieli
objętych kontrolą.
2.2 W szkołach podstawowych kontrolą objęto 50 nauczycieli, z których:
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło
0% nauczycieli objętych kontrolą.,
- 1 osoba nie posiadała przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 2% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 1 osoba nie posiadała zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 2% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie posiadali nauczyciele
informatyka (1), zajęcia techniczne (1).

następujących

przedmiotów

(zajęć):

2.3 W gimnazjach kontrolą objęto 78 nauczycieli, z których kwalifikacji nie posiadało
3 osoby, co stanowiło 3,84% nauczycieli objętych kontrolą.
- 1 osoba nie posiadała odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło 1,28%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 2 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 2,56% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
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odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 3 osoby nie posiadały zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 3,84% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie posiadali nauczyciele następujących przedmiotów
matematyka (1), zajęcia artystyczne (1), zajęcia techniczne (1).

(zajęć):

2.4 W zasadniczych szkołach zawodowych kontrolą objęto 20 nauczycieli, z których
kwalifikacji nie posiadało 0 osób, co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą.
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą.,
- 0 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie
0 przedmiotów.

posiadali

nauczyciele

następujących

przedmiotów

(zajęć):

2.5 W liceach ogólnokształcących kontrolą objęto 55 nauczycieli, z których
kwalifikacji nie posiadało 0 osób, co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą.
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło
0% nauczycieli objętych kontrolą.,
- 0 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
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- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie
0 przedmiotów.

posiadali

nauczyciele

następujących

przedmiotów

(zajęć):

2.6 W technikach kontrolą objęto 10 nauczycieli, z których kwalifikacji nie posiadało
0 osób, co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą.
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło
0% nauczycieli objętych kontrolą.,
- 0 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązał się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0%
nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie
0 przedmiotów.

posiadali

nauczyciele

następujących

przedmiotów

(zajęć):

2.7 W niewymienionych powyższej szkołach i placówkach kontrolą objęto 124
nauczycieli, z których kwalifikacji nie posiadało 0 osób, co stanowiło 0% nauczycieli
objętych kontrolą.
- 0 osób nie posiadało odpowiedniego poziomu wykształcenia, co stanowiło
0% nauczycieli objętych kontrolą,
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- 0 osób nie posiadało przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), co stanowiło 0% nauczycieli objętych kontrolą,
- 1 osoba nie posiadała przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć), jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub
placówce, zobowiązała się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie
odbywania stażu zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło
0,8% nauczycieli objętych kontrolą,
- 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na
zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska
zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% nauczycieli
objętych kontrolą.
Kwalifikacji nie
0 przedmiotów.

posiadali

nauczyciele

następujących

przedmiotów

(zajęć):

3. Liczba zaleceń wydanych przez kontrolujących w poszczególnych typach
szkół.
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom następującej liczby
zaleceń dotyczących nauczycieli nieposiadających kwalifikacji:

1. Przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 0.
2. Szkół podstawowych - 1.
3. Gimnazjów - 2.
4. Zasadniczych szkół zawodowych - 0.
5. Liceów ogólnokształcących - 0.
6. Techników - 0.
7. Szkół i placówek niewymienionych powyżej - 0.

Ogółem w przedszkolach (i innych formach wychowania przedszkolnego), w
szkołach i placówkach, w których przeprowadzono kontrolę,
kwalifikacji nie
posiadało 4 osoby, co stanowiło 1,08% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą.
Liczba nauczycieli nieposiadających odpowiedniego poziomu wykształcenia we
wszystkich kontrolowanych przedszkolach (i innych formach wychowania
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przedszkolnego), w szkołach i placówkach wynosiła 1 osób, co stanowiło 0,27%
wszystkich nauczycieli objętych kontrolą, natomiast liczba nauczycieli, którzy nie
posiadali przygotowania merytorycznego do nauczania danego przedmiotu
(prowadzenia zajęć) wynosiła 3 osoby, co stanowiło 0,81% wszystkich nauczycieli
objętych kontrolą.
Spośród wszystkich skontrolowanych nauczycieli przygotowania pedagogicznego
nie posiadało 1 osoba, co stanowiło 0,27% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą,
z których 1 osoba zobowiązała się do uzyskania przygotowania pedagogicznego
w trakcie odbywania stażu, co stanowiło 0,27% wszystkich nauczycieli objętych
kontrolą.
W skontrolowanych przedszkolach (i innych form wychowania przedszkolnego),
w szkołach i placówkach 4 osoby nie posiadały zgody organu sprawującego nadzór
pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 1,08%
wszystkich nauczycieli objętych kontrolą.
Wnioski:
1) 99,73% kontrolowanych nauczycieli posiada odpowiedni poziom wykształcenia
w danym typie szkoły lub placówki, natomiast 0,27% nie posiada,
2) 99,19% kontrolowanych nauczycieli posiada przygotowanie merytoryczne do
nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), natomiast 0,81% nie posiada,
3) 0,27% kontrolowanych nauczycieli nie posiada przygotowania pedagogicznego,
jednakże rozpoczynając pracę w przedszkolu, szkole lub placówce, zobowiązali
się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu – art.
10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; 99,73% kontrolowanych nauczycieli posiada
przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć),
4) 4 nauczycieli w trzech szkołach zostało zatrudnionych (bez zgody organu
sprawującego nadzór pedagogiczny) nie posiadając kwalifikacji do zajmowania
danego stanowiska - art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, stanowi to 1,08%
kontrolowanych nauczycieli,
5) Ustalono liczbę szkół, w których zatrudniono osoby nieposiadające kwalifikacji do
zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z przepisami 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 2015 r. poz. 1264).
Wnioski do pracy:
- Należy zaplanować w roku szkolnym 2016/2017 kontrole w zakresie zgodności
zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami (szczególnie
w placówkach niepublicznych),
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- Podczas narad z dyrektorami szkół należy wskazać na nieprawidłowości w zakresie
zatrudniania nauczycieli.

3.1.4.2. Zgodność z
klasyfikacyjnych.

przepisami

prawa

przeprowadzania

egzaminów

Kontrola dotyczyła sprawdzenia zgodności z przepisami prawa przeprowadzania
egzaminów klasyfikacyjnych określonymi w rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.
zm.).
Kontrolą objęto 10% szkół publicznych (dla młodzieży): gimnazjum, trzyletnie liceum
ogólnokształcące, czteroletnie technikum oraz zasadniczą szkołę zawodową,
znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Kontrolą objęto egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzone w roku szkolnym
2014/2015.
W przypadku gdy w roku szkolnym 2014/2015 w szkole nie przeprowadzono
żadnego egzaminu klasyfikacyjnego, kontrolą objęto ten rok szkolny, w którym
przeprowadzono przynajmniej jeden egzamin klasyfikacyjny, biorąc pod uwagę lata
szkolne: 2013/2014 lub 2012/2013.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od lutego 2016 r. do maja 2016 r. w:
- 16 gimnazjach, co stanowi 6% ogólnej liczby tych szkół funkcjonujących na terenie
województwa;
- 10 liceach ogólnokształcących, co stanowi 10% ogólnej liczby tych szkół
funkcjonujących na terenie województwa;
- 6 technikach, co stanowi 8% ogólnej liczby tych szkół funkcjonujących na terenie
województwa;
- 4 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 8% ogólnej liczby tych szkół
funkcjonujących na terenie województwa.

1. Opis danych i ich analiza.
1.1. W 16 gimnazjach statut szkoły określa warunki i sposób przeprowadzania
egzaminów klasyfikacyjnych, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa warunki i sposób
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
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W 6 technikach statut szkoły określa warunki i sposób przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa warunki i sposób
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.

1.2.a) W 0 gimnazjach 0 uczniów przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego
z powodu realizacji indywidualnego toku nauczania, co stanowi 0% kontrolowanych
szkół.
W 1 liceum ogólnokształcącym 1 uczeń przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
z powodu realizacji indywidualnego toku nauczania, co stanowi 10% kontrolowanych
szkół.
W 0 technikach 0 uczniów przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego
z powodu realizacji indywidualnego toku nauczania, co stanowi 0% kontrolowanych
szkół.
W 0 zasadniczych szkołach zawodowych 0 uczniów przystąpiło do egzaminu
klasyfikacyjnego z powodu realizacji indywidualnego toku nauczania, co stanowi 0%
kontrolowanych szkół.

1.2.b) W 6 gimnazjach 13 uczniów przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego z
powodu spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, co stanowi 37,5%
kontrolowanych szkół.
W 3 liceach ogólnokształcących 5 uczniów przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego
z powodu spełniania obowiązku nauki poza szkołą, co stanowi 30% kontrolowanych
szkół.
W 1 technikum 3
z powodu spełniania
kontrolowanych szkół.

uczniów przystąpiło do egzaminu
obowiązku nauki poza szkołą, co

klasyfikacyjnego
stanowi 16,6%

W 0 zasadniczych szkołach zawodowych 0 uczniów przystąpiło do egzaminu
klasyfikacyjnego z powodu spełniania obowiązku nauki poza szkołą, co stanowi 0%
kontrolowanych szkół.

1.2.c) W 11 gimnazjach 31 uczniów przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego
z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, co stanowi 68,75%
kontrolowanych szkół.
W 7 liceach ogólnokształcących 18 uczniów przystąpiło do egzaminu
klasyfikacyjnego z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, co stanowi 70%
kontrolowanych szkół.
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W 5 technikach 18 uczniów przystąpiło do egzaminu
z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, co
kontrolowanych szkół.

klasyfikacyjnego
stanowi 83,3%

W 4 zasadniczych szkołach zawodowych 38 uczniów przystąpiło do egzaminu
klasyfikacyjnego z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, co stanowi
100% kontrolowanych szkół.

1.3. W 16 gimnazjach dyrektor szkoły uzgodnił z uczniem i jego rodzicami termin
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły uzgodnił z uczniem i jego rodzicami
termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 6 technikach dyrektor szkoły uzgodnił z uczniem i jego rodzicami termin
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych dyrektor szkoły uzgodnił z uczniem i jego
rodzicami termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.

1.4. W 16 gimnazjach dyrektor szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
W 6 technikach dyrektor szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych dyrektor szkoły wyznaczył termin
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.

1.5. W 4 gimnazjach dyrektor szkoły wyznaczył dodatkowy termin egzaminu
klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
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przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie, co stanowi 25% kontrolowanych
szkół.
W 2 liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły wyznaczył dodatkowy termin
egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie, co stanowi 20%
kontrolowanych szkół.
W 2 technikach dyrektor szkoły wyznaczył dodatkowy termin egzaminu
klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie, co stanowi 33,3% kontrolowanych
szkół.
W 2 zasadniczych szkołach zawodowych dyrektor szkoły wyznaczył dodatkowy
termin egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie, co
stanowi 50% kontrolowanych szkół.

1.6. W 10 gimnazjach dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 2, 3 i 4 pkt 1, zgodnie z przepisami
prawa, co stanowi 62,5% kontrolowanych szkół.
W 8 liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 2, 3 i 4 pkt 1, zgodnie
z przepisami prawa, co stanowi 80% kontrolowanych szkół.
W 5 technikach dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 2, 3 i 4 pkt 1, zgodnie z przepisami
prawa, co stanowi 83,3% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych dyrektor szkoły powołał osoby do
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 2, 3 i 4 pkt
1, zgodnie z przepisami prawa, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

1.7.* W 6 gimnazjach dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, zgodnie z przepisami prawa, co
stanowi 37,5% kontrolowanych szkół.
W 3 liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, zgodnie z przepisami
prawa, co stanowi 30% kontrolowanych szkół.
W 1 technikum dyrektor szkoły powołał osoby do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, zgodnie z przepisami prawa, co
stanowi 16,6% kontrolowanych szkół.
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W 0 zasadniczych szkołach zawodowych dyrektor szkoły powołał osoby do
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2,
zgodnie z przepisami prawa, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.
*Uwaga: Wypełnia się, jeżeli w pkt 3 przy literze b podano liczbę uczniów (wyższą od
zera) przystępujących do egzaminu klasyfikacyjnego.

1.8.* W 6 gimnazjach przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, uzgodnił z uczniem oraz jego
rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego
dnia, co stanowi 37,5% kontrolowanych szkół.

W 3 liceach ogólnokształcących przewodniczący komisji do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, uzgodnił z uczniem
oraz jego rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia, co stanowi 30% kontrolowanych szkół.

W 1 technikum przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, uzgodnił z uczniem oraz jego
rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego
dnia, co stanowi 16,6% kontrolowanych szkół.

W 0 zasadniczych szkołach zawodowych przewodniczący komisji do
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2,
uzgodnił z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.
*Uwaga: Wypełnia się, jeżeli w pkt 3 przy literze b podano liczbę uczniów
przystępujących do egzaminu klasyfikacyjnego.

1.9. W 16 gimnazjach z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego został
sporządzony protokół, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
został sporządzony protokół, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 6 technikach z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
sporządzony protokół, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

został
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W 4 zasadniczych szkołach zawodowych z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego został sporządzony protokół, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.

1.10.a) W 16 gimnazjach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
zawiera imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,
co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin
klasyfikacyjny, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

W 6 technikach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zawiera
imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół.

W 4 zasadniczych szkołach zawodowych protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin
klasyfikacyjny, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

1.10.b) W 16 gimnazjach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
zawiera termin egzaminu, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera termin egzaminu, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 6 technikach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zawiera
termin egzaminu, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera termin egzaminu, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

1.10.c) W 16 gimnazjach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
zawiera zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 6 technikach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zawiera
zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
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W 4 zasadniczych szkołach zawodowych protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
1.10.d) W 16 gimnazjach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
zawiera wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 6 technikach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zawiera
wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego zawiera wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół.

1.11. W 16 gimnazjach egzamin klasyfikacyjny został przeprowadzony w terminie
ustalonym przez dyrektora szkoły, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących egzamin klasyfikacyjny został przeprowadzony
w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 6 technikach egzamin klasyfikacyjny został przeprowadzony w terminie ustalonym
przez dyrektora szkoły, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych egzamin klasyfikacyjny został
przeprowadzony w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
1.12. W 16 gimnazjach do protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
dołączono pisemne prace ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących do protokołu z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego dołączono pisemne prace ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
W 6 technikach do protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
dołączono pisemne prace ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
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W 3 zasadniczych szkołach zawodowych do protokołu z przeprowadzonego
egzaminu klasyfikacyjnego dołączono pisemne prace ucznia, co stanowi 75%
kontrolowanych szkół.
1.13. W 16 gimnazjach do protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
dołączono zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących do protokołu z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego dołączono zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, co
stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 6 technikach do protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
dołączono zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych do protokołu z przeprowadzonego
egzaminu klasyfikacyjnego dołączono zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.

1.14. W 16 gimnazjach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 10 liceach ogólnokształcących protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.
W 6 technikach protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia, co stanowi 100% kontrolowanych szkół.
W 4 zasadniczych szkołach zawodowych protokół z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, co stanowi 100%
kontrolowanych szkół.

1.15. W 0 gimnazjach uczeń lub rodzice ucznia zgłosili zastrzeżenia do
przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.
W 0 liceach ogólnokształcących uczeń lub rodzice ucznia zgłosili zastrzeżenia do
przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.
W 0 technikach uczeń lub rodzice ucznia zgłosili zastrzeżenia do przeprowadzonego
egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.
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W 0 zasadniczych szkołach zawodowych uczeń lub rodzice ucznia zgłosili
zastrzeżenia do przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, co stanowi 0%
kontrolowanych szkół.

2. Zalecenia zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia kontrolujących.
2.1. Przeprowadzający kontrolę nie wydali żadnego zalecenia w:
15 gimnazjach, co stanowi 93,75% kontrolowanych szkół;
10 liceach ogólnokształcących, co stanowi 100% kontrolowanych szkół;
6 technikach, co stanowi 100% kontrolowanych szkół;
4 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 100% kontrolowanych
szkół.
2.2. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom szkół
zaleceń w:
1 gimnazjum, co stanowi 6,25% kontrolowanych szkół;
0 liceach ogólnokształcących, co stanowi 0% kontrolowanych szkół;
0 technikach, co stanowi 0% kontrolowanych szkół;
0 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 0% kontrolowanych szkół.

2.3. Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektora do przestrzegania:
a) §17 ust. 10 - 1.
Należy zobowiązać dyrektorów szkół i placówek do przestrzegania przepisów prawa
w zakresie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego: „w przypadku ucznia
nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej lub usprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz ucznia, który realizuje indywidualny tok
nauki, należy powoływać komisję w składzie zgodnym z przepisami R-2: § 17 ust.
5 pkt 6”.
2.4. Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolujących
dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
a) Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarach nieobjętych tematem kontroli.
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3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
(przy wnioskowaniu należy wykorzystać informacje zawarte w opisie kontroli i ich
analizie, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam obszarów
funkcjonowania szkół, w których wykryto nieprawidłowości)
1) We wszystkich kontrolowanych szkołach statut określa warunki i sposób
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
2) We wszystkich kontrolowanych szkołach sporządzone
z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych.

zostały

protokoły

3) Wszystkie protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4) W żadnej z kontrolowanych szkół uczniowie lub rodzice nie zgłosili zastrzeżeń do
przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego.
5) Dla 97,2% skontrolowanych egzaminów klasyfikacyjnych dyrektor szkoły powołał
właściwy skład komisji.
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres
wspomagania):
gimnazjów,
liceów ogólnokształcących,
techników,
zasadniczych szkół zawodowych,
1) Należy przedstawić wyniki kontroli podczas spotkań z dyrektorami szkół
w celu wskazania im nieprawidłowości w trybie przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych.
3.2. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Zasadnym jest ponowienie kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa
przeprowadzania
egzaminów
klasyfikacyjnych
w
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, ale już według
przepisów obowiązujących od września 2015 r. Przeprowadzona kontrola odnosiła
się do przepisów prawa sprzed roku szkolnego 2015/2016.

3.1.4.3. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
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wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach
Celem kontroli była ocena funkcjonowania placówek niepublicznych zgodnie
z przepisami prawa. Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 100% niepublicznych
placówek.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od października do listopada 2015 r.
Kontrolą objęto:
0 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW)*,
0 młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)*,
0 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW)*,
0 specjalnych ośrodków wychowawczych (SOW)*.
8 ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (ORW).
* W województwie warmińsko-mazurskim w okresie od września do grudnia 2015 r. nie funkcjonowały
następujące ośrodki niepubliczne: MOW, MOS, SOSW, SOW.

Opis danych i ich analiza.
I.

Wychowankowie placówek

1. W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywało 391 wychowanków: 276
(70,6%) wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanym ze względu na upośledzenie umysłowe z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, 115 (29,4%) wychowanków z orzeczeniem o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.
II.

Funkcjonowanie MOW i MOS

* W województwie warmińsko-mazurskim w okresie od września do grudnia 2015 r. nie funkcjonowały
następujące ośrodki niepubliczne: MOW, MOS.

III.

Funkcjonowanie SOSW

* W województwie warmińsko-mazurskim w okresie od września do grudnia 2015 r. nie funkcjonowały
SOSW.

IV.

Funkcjonowanie SOW

* W województwie warmińsko-mazurskim w okresie od września do grudnia 2015 r. nie funkcjonowały
SOW.
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V.

Funkcjonowanie ORW

1. 8 (100%) ORW organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologicznopedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach. W 0 (0%) ORW organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej była niezgodna z przepisami prawa.
2. W 8 (100%) ORW, podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w
placówce jest grupa wychowawcza. W 0 (0%) ORW podstawową formą
organizacyjną pracy z wychowankami w placówce nie była grupa wychowawcza.
3. W 8 (100%) ORW, wychowawcy grup wychowawczych realizowali
z wychowankami indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W 0 (0%)
ORWwychowawcy grup wychowawczych nie realizowali z wychowankami
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
4. W 8 (100%) ORW, grupą wychowawczą w placówce opiekował się wychowawca
grupy wychowawczej. W 0 (0%) ORW grupą wychowawczą w placówce nie
opiekował się wychowawca grupy wychowawczej.
5. W 8 (100%) ORW wychowankami są dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do
25 roku życia. W 0 (0%) ORW wychowankowie przebywają dłużej niż wskazują
na to przepisy.
6. 8 (100%) ORW zapewnia wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych
indywidualnie lub w zespołach, zajęciach terapeutycznych i usprawniających
ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków, oraz zajęciach
rekreacyjnych. 0 (0%) ORW nie zapewnia wychowankom z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim udział w ww. zajęciach.
7. 8 (100%) ORW prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót
i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie
szkolne. Natomiast 0 (0%) ORW prowadzi w okresie innym niż wskazany w
przepisach.
8. Czas pracy w 8 (100%) ORW wynosi nie mniej niż osiem godzin dziennie.
Natomiast w 0 (0%) ORW wynosi mniej niż osiem godzin dziennie.
9. Czas pracy w 8 (100%) ORW i organizacja zajęć zostały określone przez
dyrektora ORW w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Natomiast w 0 (0%)
czas pracy w ORW i organizacja zajęć nie zostały określone przez dyrektora
ORW w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

70

10. W 8 (100%) ORW liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:
1) w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
– do 4,
2) w
przypadku
wychowanków
z
upośledzeniem
umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 8, z tym że w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest autyzm, w tym zespół Aspergera – do 4.
11. W 0 (0%) ORW liczba wychowanków w grupie wychowawczej jest inna niż
wskazana w przepisach.
12. W 8 (100%) ORW do każdej grupy wychowawczej została zatrudniona pomoc
wychowawcy. Natomiast w 0 (0%) ORW nie zatrudniono została zatrudniona
pomoc wychowawcy do każdej grupy wychowawczej.

VI. Zalecenia zawarte w protokołach kontroli i spostrzeżenia kontrolujących
1. Przeprowadzający kontrolę nie wydali żadnego zalecenia w:
8 ORW, co stanowi 100% kontrolowanych ORW.
2. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie były podstawą do wydania dyrektorom
ORW zaleceń.
3. Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektora placówki do przestrzegania: brak zaleceń.
4. Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolujących
dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
a) kwalifikacje wychowawców i specjalistów,
b) standard bazy lokalowej i wyposażenia ośrodków,
c) organizacja zajęć i czas pracy ORW.
5. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli wskazujące na potrzeby
w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: (przy wnioskowaniu należy
wykorzystać informacje zawarte w opisie wyników kontroli i ich analizie, ze
szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam obszarów funkcjonowania
placówek, w których wykryto nieprawidłowości).
1) Wszyscy wychowawcy i specjaliści pracujący w ośrodku zostali zatrudnieni
zgodnie z kwalifikacjami określonymi w § 14 ust. 1 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 2015 r. poz. 1264).
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2) Czas pracy ośrodków i organizacja zajęć jest dostosowany do potrzeb rodziców
i opiekunów wychowanków.
3)
Kontrolowane ośrodki zapewniają wsparcie dzieciom zgodnie
zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
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4) Wysoki standard bazy lokalowej i wyposażenie ośrodków (przestronne sale
edukacyjne, terapeutyczne, gabinety specjalistyczne bogato wyposażone w pomoce
do zajęć, winda, sale rehabilitacyjne, sale doświadczania świata) pozwalają na
prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, specjalistycznych
i rozwijających zainteresowania i umiejętności wychowanków.

3.1.4.4. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz
prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
Celem kontroli było pozyskanie informacji na temat prowadzenia kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych przez publiczne i niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie liczby i rodzajów form
pozaszkolnych oraz zgodności dokumentacji prowadzonego kształcenia
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Kontrolą objęto kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych rozpoczęte
i zakończone w latach 2013-2015.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od stycznia do lutego 2016 r.
Informacja o skontrolowanych placówkach
Status placówek:
liczba placówek publicznych (ogółem), w których przeprowadzono kontrolę 5
(w tym 7 form),
liczba placówek niepublicznych (ogółem), w których przeprowadzono kontrolę
20 (w tym 89 form).
Rodzaj placówek:
liczba placówek kształcenia praktycznego, w których przeprowadzono kontrolę
(ogółem) 1,
liczba placówek kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzono
kontrolę (ogółem) 20 (w tym 2 publiczne, 18 niepublicznych),
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liczba ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w których
przeprowadzono kontrolę (ogółem) 4 (w tym 2 publiczne, 2 niepubliczne).
Placówka kształci w następujących formach pozaszkolnych:
1) liczba skontrolowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (ogółem) 3,
w tym prowadzonych przez:
− publiczne placówki kształcenia ustawicznego - 3,
− niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego - 0,
2) liczba skontrolowanych kursów umiejętności zawodowych (ogółem) 0,
w tym prowadzonych przez:
− publiczne placówki kształcenia ustawicznego – 0,
− niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego - 0,
3) liczba skontrolowanych kursów kompetencji ogólnych (ogółem) 0,
w tym prowadzonych przez:
− publiczne placówki kształcenia ustawicznego - 0,
− niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego - 0,
4) liczba skontrolowanych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników (ogółem) 2,
w tym prowadzonych przez:
− publiczne placówki kształcenia ustawicznego – 2,
− niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego – 0,
5. liczba skontrolowanych kursów, innych niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (ogółem)
91,
w tym prowadzonych przez:
− publiczne placówki kształcenia ustawicznego – 2,
− niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego – 89.
Informacja o wydanych zaleceniach
Liczba wydanych zaleceń w zakresie działalności placówki lub ośrodka w oparciu
o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (ogółem): 16,
w tym dla:
− publicznych placówek kształcenia ustawicznego -1,
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− niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – 9.
Liczba wydanych zaleceń w zakresie nieprawidłowości (ogółem) 16, w tym
związanych z:
A. programem nauczania – 6,
B. prowadzoną dokumentacją – 10.
Liczba nieprawidłowości stanowiących podstawę wydania zaleceń w zakresie
programu nauczania dotyczących:
− w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego -3
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego -3,
2) kursu umiejętności zawodowych - 0,
3) kursu kompetencji ogólnych - 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – 0,
− w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego -21
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 0,
2) kursu umiejętności zawodowych – 0,
3) kursu kompetencji ogólnych – 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – 21.
Liczba nieprawidłowości stanowiących podstawę wydania zaleceń w zakresie
prowadzenia dokumentacji dotyczących:
a) dziennika zajęć (ogółem) - 37:
− w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego – 2
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 2,
2) kursu umiejętności zawodowych – 0,
3) kursu kompetencji ogólnych – 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – 0,
− w niepublicznych placówki kształcenia ustawicznego -35
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 0,
2) kursu umiejętności zawodowych – 0,
74

3) kursu kompetencji ogólnych – 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych - 35.

b) protokołu z przeprowadzonego zaliczenia (ogółem) - 7:
− w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego 0
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 0,
2) kursu umiejętności zawodowych – 0,
3) kursu kompetencji ogólnych – 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych - 0.
− w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego 7
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 0,
2) kursu umiejętności zawodowych – 0,
3) kursu kompetencji ogólnych – 0,
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych - 7.

c) ewidencji wydanych zaświadczeń (ogółem) 17 o ukończeniu:
w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego -2
kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Załącznik Nr 1 do rozporządzenia) – 2,
kursu umiejętności zawodowych(Załącznik Nr 2 do rozporządzenia) – 0,
kursu kompetencji ogólnych (Załącznik Nr 3 do rozporządzenia) – 0,
turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (Załącznik
Nr 4 do rozporządzenia) – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (Załącznik Nr 5
do rozporządzenia) – 0,

−
1)
2)
3)
4)

w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego - 15
kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Załącznik Nr 1 do rozporządzenia) – 0,
kursu umiejętności zawodowych(Załącznik Nr 2 do rozporządzenia) – 0,
kursu kompetencji ogólnych (Załącznik Nr 3 do rozporządzenia) – 0,
turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (Załącznik
Nr 4 do rozporządzenia) – 0,
5) kursu, innego niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (Załącznik Nr 5
do rozporządzenia) – 15.
−
1)
2)
3)
4)
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2. Zalecenia, zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia kontrolujących.
2.1. Przeprowadzający kontrolę nie wydali żadnego zalecenia w:
w 4 publicznych placówkach kształcenia ustawicznego, co stanowi 80%
kontrolowanych placówek oraz ośrodków;
w 11 niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, co stanowi 55%
kontrolowanych placówek oraz ośrodków.
2.2. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom
placówek lub ośrodków zaleceń w:
1 w publicznej placówce kształcenia ustawicznego, co stanowi 20%
kontrolowanych placówek oraz ośrodków;
9 w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, co stanowi 45%
kontrolowanych placówek oraz ośrodków.
2.3. Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły
zobowiązania dyrektora do przestrzegania:
a) treści zapisu § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dotyczącego
prowadzenia dokumentacji kontrolowanej formy pozaszkolnej kształcenia
ustawicznego - 10;
b) treści zapisu § 22 ww. rozporządzenia dotyczącego programu nauczania
kontrolowanej formy kształcenia ustawicznego - 6;
2.4. Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolujących
dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy):
a) organizacji kursów, szkoleń;
b) bazy dydaktycznej ośrodka i kwalifikacji kadry.
3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
(przy wnioskowaniu należy wykorzystać informacje zawarte w opisie kontroli i ich
analizie, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam obszarów
funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego,
placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego, w których wykryto nieprawidłowości)
3.1. wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres
wspomagania):
1) Wyniki kontroli należy omówić podczas narad z dyrektorami, a także przekazać je
do stosownego wykorzystania przez placówki doskonalenia nauczycieli.
3.2. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
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1) Należy w kolejnym roku szkolnym zaplanować kontrole w zakresie realizacji
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia
dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

3.1.4.5. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w
publicznej szkole podstawowej.
Celem kontroli była ocena zapewnienia przez publiczną szkołę podstawową
możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa.
Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 10% publicznych szkół podstawowych
ogólnodostępnych.
Kontrolą zostały objęte publiczne szkoły podstawowe znajdujące się na obszarze
województwa warmińsko-mazurskiego.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od lutego do kwietnia 2016 r.

1. Opis danych i ich analiza.
Kontrolą objęto:
- 50 (10%) publicznych szkół podstawowych spośród 486 ww. szkół nadzorowanych
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Informacje o organizacji pracy świetlicy szkolnej w publicznej szkole podstawowej
1. Spośród 50 publicznych szkół podstawowych objętych kontrolą,
w 48 (96%) zorganizowano świetlicę szkolną. W 2 (4%) szkołach nie
zorganizowano świetlicy z powodu:
1) ułożenia planu lekcji i grafiku dowozów w taki sposób, aby dzieci zaraz po
zajęciach odjeżdżały autobusem szkolnym (rodzice nie zgłaszali innych
potrzeb w zakresie opieki świetlicowej),
2) prowadzenia zajęć dodatkowych z art. 42 Karty Nauczyciela dla uczniów
kończących lekcje przed odjazdem autobusu.
W 45 (93,75%) publicznych szkół podstawowych objętych kontrolą liczba uczniów
podczas
zajęć
prowadzonych
przez
jednego
wychowawcę
w świetlicy nie przekraczała 25. W 3 (6,25%) była niezgodna
z przepisami prawa. Jako przyczynę dyrektorzy podawali:
1) sporadyczność takich sytuacji (dotyczą głównie ostatnich minut przed
rozpoczęciem zajęć),
2) dużą rotację uczniów w ciągu roku szkolnego,
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3) trudności z zaplanowaniem właściwej liczby opiekunów, również ze
względu na sytuacje losowe rodziców (np. nagła potrzeba wyjazdu
opiekuna).

2. Dziennik zajęć prowadzonych w świetlicy
a) W 48 (100%) szkołach objętych kontrolą szkoła prowadzi dziennik zajęć
świetlicy. W 0 szkół nie prowadzi dziennika zajęć w świetlicy, co stanowi 0%
kontrolowanych szkół. Dyrektorzy wyjaśnili, że:
1) We wszystkich szkołach prowadzone są dzienniki zajęć świetlicy
b) W 48 (100%) szkołach objętych kontrolą szkoła dokumentuje
w dzienniku zajęć w świetlicy zajęcia opieki świetlicowej.
c) W 42 (87,5%) szkołach objętych kontrolą w dzienniku zajęć w świetlicy
dodatkowo odnotowuje się, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Dokumentowanie zajęć prowadzonych w świetlicy
1) Do dziennika zajęć w świetlicy zostały wpisane:
a) w
48
(100%)
szkołach
objętych
kontrolą
szkoła
wpisała
w dzienniku zajęć plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016.
W 0 (0%) spośród kontrolowanych dzienników nie wpisano planu pracy
świetlicy na rok szkolny 2015/16,
b) w
48
(100%)
szkołach
objętych
kontrolą
szkoła
wpisała
w dzienniku zajęć imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy.
W 0 (0%) spośród kontrolowanych dzienników nie wpisano imion
i nazwisk uczniów,
c) w
48
(100%)
szkołach
objętych
kontrolą
szkoła
wpisała
w dzienniku zajęć oddział, do której uczęszczają uczniowie. W 0 (0%) spośród
kontrolowanych dzienników nie wpisano oddziału, do którego uczęszczają
uczniowie,
d) w
48
(100%)
szkołach
objętych
kontrolą
szkoła
wpisała
w dzienniku zajęć tematy przeprowadzonych zajęć. W 0 (0%) spośród
kontrolowanych dzienników nie wpisano tematów przeprowadzonych zajęć,
2) W
48 (100%) szkołach objętych kontrolą szkoła odnotowuje
w dzienniku zajęć w świetlicy obecność uczniów na poszczególnych
godzinach zajęć w świetlicy. W 0 (0%) spośród kontrolowanych dzienników
nie odnotowano obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć
w świetlicy,
3) W 48 (100%) szkołach objętych kontrolą wychowawca świetlicy potwierdza
podpisem przeprowadzenie zajęć.
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4. Warunki pracy świetlicy szkolnej:
1) W 47 (98%) szkołach objętych kontrolą zdiagnozowano potrzeby rodziców w
zakresie opieki świetlicowej dla dzieci: W 1 (2%) szkole nie zdiagnozowano
potrzeb rodziców w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci:
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Godziny pracy świetlicy szkolnej wynoszą:
do 2 godzin dziennie w 3 (6,25%) szkołach,
do 4 godzin dziennie w 9 (18,75%) szkołach,
do 6 godzin dziennie w 4 (8,3%) szkołach,
do 8 godzin dziennie w 8 (16,7%) szkołach,
do 10 godzin dziennie w 21 (43,75%) szkołach,
powyżej 10 godzin dziennie w 3 (6,25%) szkołach.

3) W 42 (87,5%) szkołach objętych kontrolą czas pracy świetlicy jest
dostosowany do organizacji dojazdu uczniów do szkoły.
4) W 41 (85,4%) szkołach objętych kontrolą czas pracy świetlicy uwzględnia inne
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Najczęściej
występujące inne okoliczności:
a) czas pracy rodziców/opiekunów,
b) oczekiwanie uczniów na obiad lub zajęcia dodatkowe,
c) nieuczęszczanie dzieci na niektóre zajęcia (lekcje wychowania fizycznego,
basen, wychowanie do życia w rodzinie, religia),
d) sytuacje losowe rodziców/opiekunów,
e) opieka nad dziećmi podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych, w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, a także
podczas ferii zimowych.
5) W 43 (89,6%) szkołach objętych kontrolą liczba przyjętych do świetlicy
uczniów uwzględnia wszystkie zgłoszenia rodziców. W 4 (8,33%) szkołach, w
których zgłoszenia rodziców nie zostały uwzględnione, powodem było:
- brak możliwości zapewnienia opieki świetlicowej.
Liczba zgłoszeń rodziców 5398
Liczba uczniów korzystających ze świetlicy - 5859
6) Oferta zajęć w świetlicy uwzględnia:
a) Odrabianie lekcji – w 48 (100%) szkołach objętych kontrolą. Stosunek liczby
godzin przeznaczonych na realizację ww. rodzaju zajęć do ogólnej liczby
godzin pracy świetlicy wynosi 21%.
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b) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – w 48 (100%) szkołach objętych
kontrolą. Stosunek liczby godzin przeznaczonych na realizację ww. rodzaju
zajęć do ogólnej liczby godzin pracy świetlicy wynosi 32%.
c) Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów – w 48 (100%)
szkołach objętych kontrolą. Stosunek liczby godzin przeznaczonych na
realizację ww. rodzaju zajęć do ogólnej liczby godzin pracy świetlicy wynosi
24%.
d) Inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz
ich możliwości psychofizyczne – w 48 (100%) szkołach objętych kontrolą.
Stosunek liczby godzin przeznaczonych na realizację ww. rodzaju zajęć do
ogólnej liczby godzin pracy świetlicy wynosi 23%.
Przykłady rodzajów ww. zajęć:
zajęcia czytelnicze, komputerowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, filmowe,
sportowe,
zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad,
zajęcia przygotowujące uczniów do występów, przedstawień i uroczystości
szkolnych o charakterze patriotycznym, regionalnym, religijnym,
zajęcia rozwijające czytelnictwo, zdolności manualne (malowanie,
wydzieranie, układanie), logiczne myślenie,
bajkoterapia i baśnioterapia,
zajęcia wspierające uczniów przed sprawdzianem szóstoklasisty, ćwiczące
pamięć,
zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki prozdrowotnej,
gry i zabawy (w tym zabawy dowolne, według pomysłu uczniów),
zajęcia relaksacyjne i integracyjne.
2. Zalecenia zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia kontrolujących
Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom
publicznych szkół podstawowych 5 zaleceń.
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły:
a) Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie
z art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b) Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów
podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie
przekraczała 25 uczniów, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego
dotyczyły:
a)
bazy świetlicy;
b)
organizacji jej pracy (np. czasu pracy);
c)
organizacji dojazdów dzieci.
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3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:
wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy szkół podstawowych
określające zakres wspomagania:
1) Organizowanie opieki dla uczniów w świetlicy szkolnej nastręcza
dyrektorom pewnych problemów. Wynikają one z trudności w planowaniu
liczby dzieci chętnych do udziału w zajęciach świetlicowych, organizacji
dowożenia dzieci i sytuacji losowych. Planowanie pracy świetlicy szkolnej
komplikuje także fakt, że dzienny czas jej pracy jest długi (często do 10
godzin).
2) Zasadnym jest podjęcie współpracy z przedstawicielami organów
prowadzących szkoły oraz dyrektorami szkół mające na celu
uświadomienie im roli zajęć świetlicowych w sprawowaniu opieki nad
dziećmi podczas pracy ich rodziców oraz ich wpływ na rozwijanie
zainteresowań dzieci.
- wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Zajęcia w świetlicy na ogół są dosyć różnorodne, mają na celu przede
wszystkim rozwijanie zainteresowań uczniów. W szkołach, w których
funkcjonuje świetlica, wychowawcy prawidłowo dokumentują jej pracę.
2) Należy zaplanować kolejną kontrolę prawidłowości pracy świetlic szkolnych
z uwagi na fakt, że niektóre z nich wciąż funkcjonują nieprawidłowo - w 5
szkołach (na 50) wydano zalecenia. Nie wszystkie dzieci chętne do
uczestniczenia w zajęciach w świetlicy mają taką możliwość.

Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.)
3.1.5.

Wnioski z kontroli planowych

wynikające z analizy wyników kontroli:

a)
–

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

1. Podczas narad z dyrektorami szkół należy wskazać na nieprawidłowości
w zakresie: zatrudniania nauczycieli, stosowania przepisów dotyczących
klasyfikowania uczniów, funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych,
realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz
prowadzenia
dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
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2. Zasadnym jest podjęcie współpracy z przedstawicielami organów
prowadzących szkoły oraz dyrektorami szkół, mającej na celu uświadomienie
im roli zajęć świetlicowych w sprawowaniu opieki nad uczniami oraz ich
wpływu na rozwijanie zainteresowań dzieci.
3. Wspomagania wymagają dyrektorzy niepublicznych placówek oświatowych,
niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego w zakresie
prawidłowej organizacji kursów oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.
wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1. Kontrolowane ośrodki ORW zapewniają wsparcie dzieciom zgodnie ze
zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Wysoki standard bazy lokalowej i wyposażenie ośrodków (przestronne sale
edukacyjne, terapeutyczne, gabinety specjalistyczne bogato wyposażone
w pomoce do zajęć, winda, sale rehabilitacyjne, sale doświadczania świata)
pozwalają
na
prowadzenie
różnorodnych
zajęć
edukacyjnych,
rewalidacyjnych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania i
umiejętności wychowanków.
2. Należy kontynuować kontrolę prawidłowości pracy świetlic szkolnych
w szkołach podstawowych z uwagi na fakt, że nie wszystkie dzieci, które
powinny uczęszczać na zajęcia w świetlicy, zostały objęte tą formą opieki.
3. Ponadto należy zaplanować w roku szkolnym 2016/2017 kontrole w zakresie:
zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi
kwalifikacjami (szczególnie w placówkach niepublicznych);
zgodności z przepisami prawa przeprowadzania w szkołach egzaminów
klasyfikacyjnych (według przepisów obowiązujących od września 2015 r.);
prawidłowości działania niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i
praktycznego;
realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół
oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez
nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach.
dotyczące organizacji kontroli:

b)

1.
Rezygnacja z losowego przydziału wizytatorów do kontroli na rzecz
przydziału osób z odpowienim przygotowaniem merytorycznym do danej
tematyki czy typu szkoły/placówki.

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.
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3.2.1. Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych
W roku szkolnym 2014/2015 (od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.)
pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 51 kontroli doraźnych
w 51 spośród 1971 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały
przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 50 dyrektorów szkół
i placówek.
W roku szkolnym 2015/2016 (od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) pracownicy
Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 166 kontroli doraźnych w 144
spośród 1980 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone
w szkołach i placówkach kierowanych przez 122 dyrektorów szkół i placówek.
Łącznie w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. pracownicy Kuratorium
Oświaty w Olsztynie przeprowadzili 217 kontroli doraźnych
W tabeli poniżej przedstawiono informację o obszarach, w jakich zostały
przeprowadzone kontrole doraźne w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.
Liczba kontroli w:

11

4

5

2

zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami

9

realizacja podstaw programowych i ramowych
planów nauczania

9

14

3

4

3

2

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

0

17

8

10

6

2

RAZEM

placówkach

szkołach dla dorosłych

gimnazjach

szkołach
podstawowych

przedszkolach

Obszary funkcjonowania szkół i placówek
będące przedmiotem kontroli*:

szkołach
ponadgimnazjalnych

szkołach dla dzieci i
młodzieży

4
35

35

43

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

5

24

9

9

1

12

60

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

1

6

2

4

0

0

13

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

22

46

14

2

0

5
89

83

1

7

2

0

0

0

10

15

59

21

24

19

14

152

stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej
inne

* 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 pomiotu 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 2015 r.
do 31 maja 2016 r. kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach przedstawiono
w tabeli.
Liczba kontroli w:

placówkach

RAZEM

1

szkołach dla dorosłych

szkołach
podstawowych

1

szkołach
ponadgimnazjalnych

przedszkolach

Liczba kontroli doraźnych
przeprowadzonych

gimnazjach

szkołach dla dzieci
i młodzieży

1

5

a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją
pozyskaną od:
organu prowadzącego szkołę lub placówkę

0

2

0

0

0

0

0

prokuratury

0

0

Rzecznika Praw Obywatelskich

0

0

0

0

0

0

0

rodziców

6

38

9

5

0

5

63

uczniów

0

0

0

0

1

2

3

nauczycieli

0

1

0

1

0

1

3

Rzecznika Praw Dziecka

2

2

1

0

0

0

5

innych podmiotów

0

0

2

1

0

3

6

0
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b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora
Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli
doraźnej

29

RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH

38

35

16

22

19

11
132

77

30

29

20

23

217

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

105

● zespół dwuosobowy

110

● zespół więcej niż dwuosobowy

2

RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH

217

b) przeprowadzonych na podstawie imiennych upoważnień.

217

Liczba sporządzonych przez kontrolujących protokołów kontroli:
2.

a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli

217

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

0

RAZEM PROTOKOŁÓW

217

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

10

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

21

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

27

85

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

34

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

0

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

33

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

10

inne

118
253

RAZEM

W 17 szkołach/placówkach odbyły się po 2 kontrole doraźne, w trzech – 3.
Najwięcej kontroli odbyło się w przedszkolach i szkołach podstawowych:
- w przedszkolach (38 kontroli) najczęściej dotyczyły organizacji zajęć
zapewniającym dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce,
zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- w szkołach podstawowych (77) zajmowano się zapewnieniem uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, udzielaniem uczniom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacją pracy szkoły, prawidłowością
stosowania zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków ucznia, zasad
oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego, przeprowadzania sprawdzianu
wiadomości
i umiejętności, nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez dyrektorów szkół oraz zasad współpracy z rodzicami;
- w gimnazjach (30) kontrolowano działania wychowawcze i pomoc psychologicznopedagogiczną udzielaną uczniom, współpracę z rodzicami, organizację zajęć
zapewniających uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce,
prawidłowość stosowania zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków
ucznia, realizację zadań wynikających z programów profilaktyki i wychowawczego
szkoły, nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół;
- w szkołach ponadgimnazjalnych (29) głównie odnoszono się do prawidłowości
działań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniom i rodzicom oraz stosowania zapisów statutowych dotyczących praw
i obowiązków ucznia, respektowania zasad oceniania wewnątrzszkolnego
i przedmiotowego, sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły;
- w szkołach dla dorosłych (20) kontrole dotyczyły przestrzegania przez szkołę
niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
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- w placówkach (23) kontrole dotyczyły przestrzegania zapisów statutowych,
zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, prawidłowości
przekazywania danych do systemu informacji oświatowej oraz organizacji pracy
placówki i działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W wyniku kontroli wydano 253 zalecenia w 104 szkołach/placówkach (47,9% szkół
i placówek z zaleceniami):
w 11 przedszkolach - 29 zaleceń,
w 45 szkołach podstawowych - 18 zaleceń,
w 22 gimnazjach - 39 zaleceń,
w 12 szkołach ponadgimnazjalnych - 35 zaleceń,
w 5 szkołach dla dorosłych -11 zaleceń,
w 9 placówkach - 21 zaleceń.

3.2.4. Szczegółowe wyniki kontroli doraźnych w zakresie:
3.2.4.1. Zgodność działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
W województwie warmińsko-mazurskim nie funkcjonują niepubliczne bursy.

3.2.4.2. Zgodność działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych
z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011
r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
W województwie warmińsko-mazurskim nie funkcjonują niepubliczne domy
wczasów dziecięcych.

3.2.5. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych
1. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego:
1) Najwięcej kontroli doraźnych spośród obszarów funkcjonowania szkół
i placówek będących przedmiotem kontroli przeprowadzono w obszarze
dotyczącym zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki (89). W omawianym obszarze wydano 33
zalecenia, co sugeruje potrzebę przeprowadzenia kontroli planowych
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dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach publicznych i niepublicznych.
2) Najwięcej zaleceń (50) dotyczyło udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, co wskazuje na potrzebę przeprowadzenia
w szkołach i placówkach szczegółowej kontroli planowej w wyżej
wymienionym zakresie.
2. wskazujące na potrzebę zmian w przepisach prawa:
1) Objąć w pełnym zakresie wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. 2014 r., poz. 1170 z późn. zm.) również szkoły
i placówki niepubliczne.

88

4. Wspomaganie
4.1. Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty
w zakresie wspomagania szkół i placówek (okres od 1 czerwca
2015 r. do 31 maja 2016 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) opracowywanie analiz:
- bieżących - tak,
- okresowych - tak,
- całościowych - tak,
b) zakres analiz:
- tematyka kontroli - tak,
- tematyka ewaluacji - tak,
- zalecenia - tak,
- uwagi - tak,
- oceny spełniania przez poszczególne typy szkół i placówek wymagań
państwa określonych w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego - tak,
- wnioski z ewaluacji - tak,
- inne: z zakresu monitorowania.
c) źródła wyników:
- arkusze zbiorcze kontroli planowych - tak,
- arkusze kontroli doraźnych - tak,
- raporty z ewaluacji całościowych - tak,
- raporty z ewaluacji problemowych - tak,
- inne: raporty zewnętrzne, np. ORE.
Sposoby podawania do publicznej wiadomości
sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

wyników

i

wniosków

ze

- w formie publikacji na stronie internetowej - tak,
- w czasie okresowych narad, konferencji - tak,
- w publikacjach prasowych, takich jak: „Gazeta Olsztyńska”, „Planeta
Wiedzy”,
- inne: np. poprzez udział w programach telewizji lokalnej.
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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 form, tj.:
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 - tak,
informacje na stronach internetowych kuratorów - tak,
szkolenia /spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi
podczas ewaluacji (w tym organizowane w ramach grantów) - tak,
dystrybucja do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji tak,
inne sposoby: prasa lokalna.
4.1.3. Inne działania wspomagające
Przedstawienie krótkiej informacji zbiorczej o innych działaniach
wspomagających szkoły i placówki, podejmowanych przez Kuratora Oświaty
w ramach tej formy nadzoru pedagogicznego.
Kierunki polityki oświatowej państwa:
1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy:
1) 7.10.2015 r. - konferencja pt. „Partnerstwo szkół i przedsiębiorstw
w kształceniu zawodowym” z udziałem pracodawców i szkół zawodowych
(branża meblarsko-drzewna),
2) 20.11.2015 r. - konferencja pt. Klucz do sukcesu (współpraca z Suwalską
Specjalną Strefą Ekonomiczną i szkołami powiatów gołdapskiego,
węgorzewskiego, oleckiego i ełckiego),
3) 4.12. 2015 r. – spotkanie z przedsiębiorcami współpracującymi z Zespołem
Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie,
4) koordynowanie
funkcjonowania
wojewódzkiej
sieci
doradztwa
zawodowego,
5) nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą w celu opracowania wspólnego
projektu dot. poznawania przez uczniów gimnazjów zawodów i lokalnego
środowiska pracy (projekt będzie realizowany od nowego roku szkolnego)
6) 21.06.- planowana narada z powiatowymi koordynatorami ds. doradztwa
edukacyjno--zawodowego w sprawie posumowania działań rocznych
i przygotowania dalszego planu,
7) obejmowanie patronatem KO cennych inicjatyw dot. kształcenia
zawodowego.
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2. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (współpraca
z Policją, sanepidem np. szkolenia nauczycieli, organizacja konferencji,
warsztatów):
1) organizowanie szkoleń dla nauczycieli nt. szeroko rozumianego
bezpieczeństwa (współpraca z Komendą Woj. Policji w Olsztynie w ramach
projektu „Uczyć, informować, zapobiegać”),
2) przyznawanie
przez
W-MKO
certyfikatu:
„Szkoła
promująca
bezpieczeństwo,
3) realizowanie programu edukacyjno-profilaktycznego nt. dopalaczy „Zanim
będzie za późno” (z udziałem rodziców oraz lokalnych mediów),
4) obejmowanie honorowym patronatem przedsięwzięć tematycznych,
5) promowanie idei szkół promujących zdrowie (wyróżnianie szkół,
upowszechnienie informacji na ich temat, udział w okolicznościowych
imprezach szkolnych),
6) współorganizowanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym projektów
propagujących zdrowy styl życia (udział w audycji telewizyjnej promującej
bezpieczeństwo podczas wakacji),
7) współorganizowanie debaty społecznej
pn. „Cyber (nie)bezpieczni”
(09.10.2015 r.) z udziałem dyrektorów, nauczycieli,
8) współorganizowanie z Komendą Wojewódzką Policji harmonogramu
szkoleń
dla
dyrektorów,
nauczycieli
i
pracowników
szkół
i placówek dotyczący zdarzeń o charakterze terrorystycznym (wtargnięcie
do szkoły osób niepożądanych),
9) upowszechnianie przykładów dobrych praktyk na stronie www.
ko.olsztyn.pl.
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży:
1) zorganizowanie konferencji z udziałem Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej pt. Łączą nas książki – dotyczącej Programu Rozwoju
Czytelnictwa,
2) rozpisanie konkursu na najciekawszą inicjatywę w środowisku lokalnym
dot. czytelnictwa (rozstrzygnięcie–czerwiec),
3) upowszechnianie informacji o Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa podczas narad bibliotekarzy.
4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza – uwzględnienie tematu w grantach
WMKO.
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W roku szkolnym 2015/2016 Kurator oświaty zorganizował:
1) konferencję pt. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole
podstawowej jako wsparcie procesu uczenia się dzieci” dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej nt. wykorzystanie TIK w praktyce szkolnej;
2) seminarium z udziałem parlamentarzystów (uczniów) na XXII Sesję Sejmu
Dzieci i Młodzieży pt. Miejsca pamięci – materialnym świadectwie
wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości - 24 maja
2016 r.;
3) debatę nt . nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora
oświaty i dyrektora szkoły – 9 czerwca 2016 r.;
4) konferencję „Nauka programowania w edukacji formalnej” - 10 czerwca
2016 r.;
5) spotkanie z Regionalną Izbą Adwokacką i dyrektorami szkół w celu
realizacji od września 2016 r. projektu „Adwokat przydaje się w życiu”.

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) uwzględnianie w szerszym zakresie niż dotychczas problematyki
wynikającej z rozpatrywanych na bieżąco spraw,
2) określenie przez kuratora oświaty zakresu co najmniej 2 kontroli do
przeprowadzenia przez dyrektorów szkół,
3) uwzględnienie w planie nadzoru KO narad tematycznych z dyrektorami
szkół po zakończeniu kontroli działań z zakresu nadzoru, w tym kontroli
w danym obszarze,
- wspomagania pracy szkół i placówek:
1) wspieranie dyrektorów także w obszarach innych niż ewaluacja i kontrola,
2) wypracowanie nowej formuły pozyskiwania informacji od dyrektorów na
temat potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
(do opracowania grantów),
3) zwiększenie działań wspomagających adresowanych do dyrektorów
z zakresu prawa oświatowego,
b) dotyczące organizacji wspomagania:
1) kontynuować praktykę przedstawiania dyrektorom planu wspomagania na
dany rok szkolny,
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2) poszerzyć formułę wspomagania o nowy sposób komunikacji – platforma
komunikacji bezpośredniej z dyrektorami,
3) organizować cykliczne spotkania – „Forum dla dyrektorów”,
c) określające zakres wspomagania:
1) prawo oświatowe – zmiany,
2) mediacja w szkole,
3) ocena pracy nauczyciela.

Data sporządzenia sprawozdania: 15 czerwca 2016 r.
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Podpis i pieczęć Kuratora Oświaty: ……………………………
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