
KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

Jelenia Góra - 25 sierpnia 2017 r.

Wrocław - 28 sierpnia 2017 r.
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Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 

i innych zadań realizowanych przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2016/2017



STATYSTYKI



Ogólna liczba szkół w województwie dolnośląskim                    

w latach 2010/2011 - 2016/2017
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Liczba szkół w latach 2013/2014 - 2016/2017                

(z podziałem na publiczne i niepubliczne)
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Szkoły dolnośląskie w latach 2014/2015 - 2016/2017

(według typów)
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Szkoły dolnośląskie w roku 2016/2017 według typów   

(z podziałem na publiczne i niepubliczne)
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Ogólna liczba placówek w województwie 

dolnośląskim w latach 2013/2014 - 2016/2017
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Liczba placówek w latach 2013/2014 - 2016/2017                

(z podziałem na publiczne i niepubliczne)
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Placówki dolnośląskie w roku szkolnym 2016/2017

(według rodzajów) 



Wnioski o opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

dotyczące zmian w sieci publicznych szkół i placówek

rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
(stan na                            

30 czerwca 2017 r.)

likwidacje

111 65 79 56 44

przekształcenia
- 2 3 10 46

ogółem
111 67 82 66 90



Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy                  

o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne

(od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.)

Wnioski składane przez osoby prowadzące:

zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - 108 wniosków,

zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji - 111 wniosków.

Liczba wydanych postanowień (opinii pozytywnych) - 88,

pozostawiono bez rozpatrzenia - 63,

wycofano dokumentację - 6,

w toku - 23,

przekazane lub bezzasadne - 0,

sprawy niewymagające opinii DKO (przesłano pismo informacyjne) - 15.



Opiniowanie arkuszy organizacji



1

4

Arkusze organizacji dolnośląskich publicznych szkół i placówek 

rodzaj organu 

prowadzącego 

liczba 

organów 

prowadzących

liczba 

organów, 

które 

przekazały 

arkusze

liczba 

szkół i placówek

liczba arkuszy, 

które wpłynęły 

do DKO

różnica

procent 

arkuszy,                   

które wpłynęły 

do DKO

Powiat 30 30 1111 1110 1 99,91%

Gmina 165 163 1060 1041 19 98,21%

Marszałek 

Województwa
1 1 58 58 0 100,00%

Organ inny 

niż JST
57 50 88 79 9 89,77%

Razem 253 244 2317 2288 29 98,75%



15

Arkusze organizacji - opiniowanie

typ szkoły/ 

rodzaj placówki

liczba szkół/ 

placówek

liczba opinii 

bez zastrzeżeń

procent opinii 

bez zastrzeżeń

liczba opinii 

zawierających 

zastrzeżenia

procent opinii 

zawierających 

zastrzeżenia

Przedszkola 460 122 26,68% 338 73,32%

Szkoły podstawowe 

i gimnazja
1108 234 21,12% 874 78,88%

Szkoły 

ponadgimnazjalne
514 86 16,73% 428 83,27%

CKU, CKP, ODiDZ 34 11 32,35% 23 67,65%

MOW, MOS, 

SOSW, SOW, ORW
59 16 27,12% 43 72,88%

PPP, Biblioteki 

pedagogiczne
77 46 59,74% 31 40,26%

Inne placówki 36 19 52,78% 17 47,22%

Razem 2288 534 23,34% 1754 76,66%



Arkusze organizacji - nieprawidłowości (przedszkola)

 brak informacji o czasie pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 brak określenia wieku dzieci w oddziałach przedszkolnych nie pozwalał na

ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych

bezpośrednio z wychowankami oraz wymiaru godzin ponadwymiarowych

nauczyciela;

 brak określenia wieku dzieci w oddziałach przedszkolnych nie pozwalał na

ustalenie, czy czas prowadzonych zajęć religii oraz zajęć przygotowujących

dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (zajęć języka

obcego) w oddziałach przedszkolnych jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci;

 liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przekraczała 25.



Arkusze organizacji - nieprawidłowości (szkoły)

 sposób przedstawienia danych uniemożliwiał ocenę zgodności przydziału zajęć

nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami;

 brak dla poszczególnych oddziałów w szkołach informacji o:

 tygodniowym wymiarze godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów

niepełnosprawnych,

 wymiarze i przeznaczeniu godzin, które organ prowadzący szkołę może

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć

edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć

z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 tygodniowym wymiarze i przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora;

 w arkuszach nie określono ogólnej liczby godzin pracy finansowanych ze środków

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczby godzin zajęć

edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy

psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę

i innych nauczycieli;



Arkusze organizacji - nieprawidłowości (szkoły)
 brak informacji o liczbie tygodni przeliczeniowych, na podstawie których w szkolnych

planach nauczania oddziałów klas realizujących „stare ramówki” ustalano minimalny

wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym;

 ustalenie tygodniowej liczby godzin w poszczególnych klasach niezgodnie z ramowymi

planami nauczania;

 w klasach IV i VII szkoły podstawowej oraz w klasach I branżowej szkoły I stopnia

planowano realizację przedmiotów w poszczególnych latach niezgodnie z ramowymi

planami nauczania (przesunięcia godzin między kolejnymi latami);

 niezaplanowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII szkoły

podstawowej;

 w szkolnych planach nauczania przydzielano godziny do dyspozycji dyrektora

niezgodnie z nowym rozporządzeniem (branżowe szkoły I stopnia, poszczególne

oddziały klas VII-VIII szkoły podstawowej);

 tworzono szkolne plany nauczania, łącząc „starą ramówkę” z „nową”;

 w załączonych szkolnych planach nauczania oddziałów technikum i zasadniczej szkoły

zawodowej sposób przedstawienia informacji uniemożliwiał stwierdzenie, czy

zachowany został minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

kształcenia zawodowego teoretycznego oraz zawodowego praktycznego.



Liczba nauczycieli 

w dolnośląskich szkołach i placówkach
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Liczba nauczycieli 

w dolnośląskich szkołach i placówkach
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Liczba nauczycieli 

w dolnośląskich szkołach i placówkach
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Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach 

(według stopni awansu zawodowego)



Awans zawodowy

Postępowania kwalifikacyjne na stopień                                

nauczyciela dyplomowanego

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

liczba wniosków

złożonych ogółem
1071 1042 1048 1075

liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie
1018 992 1011

853
(stan na 

24.08.2017 r.)



Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających 

kwalifikacji  wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

w latach 2013/2014 - 2016/2017

liczba 

wydanych 

zgód

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

art. 10 ust. 9 

Karty 

Nauczyciela 
656 538 530 427

art. 7 ust. 1a 

ustawy                  

o systemie 

oświaty 

76 77 107 129

wydane zgody 

ogółem 732 615 637 556

odmowa 

wydania zgody 26 9 2 11



Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji  

wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty                                                       

z podziałem na przedmioty/ rodzaje zajęć
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Kursy 
(od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.)

wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zgody na prowadzenie kursów

rodzaj kursu liczba 

kursów

liczba osób, które 

ukończyły kurs

kwalifikacyjny:

 zarządzanie oświatą

 wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego)

2 35

dla wychowawców wypoczynku 78 650

dla kierowników wypoczynku 61 228

liczba zatwierdzonych  przez Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty programów kursów

liczba 

kursów

liczba osób, które 

ukończyły kurs

2 28 261

kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu



Akredytacje 
(od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.)

 Akredytacje przyznawane placówkom doskonalenia nauczycieli: 

liczba złożonych wniosków - 1

liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji - 1

 Akredytacje przyznawane placówkom i ośrodkom prowadzącym 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: 

liczba złożonych wniosków - 4

liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji - 2

w toku - 2

decyzje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zmianach w zakresie przyznanych akredytacji - 1



Innowacje pedagogiczne

i eksperymenty
(od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.)

 Innowacje pedagogiczne wpisane

do rejestru innowacji Dolnośląskiego Kuratora

Oświaty - 265

 Eksperymenty pedagogiczne zaopiniowane

pozytywnie - 5



Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

zrealizowane w 2016 r.
liczba 

uczestników

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, ADD,

autyzm) oraz z klasą, w której ten uczeń funkcjonuje - wskazania do pracy nauczycieli.

(warsztaty, 8 godz.)

385

Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkołach/placówkach. (szkolenie, 6 godz.)
138

Funkcjonowanie zespołów orzekających - aspekt formalny i merytoryczny dotyczący 

wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów. (warsztaty, 16 godz.)
105

Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz 

rozwiązywanie sytuacji problemowych. (szkolenie, 4 godz.)
350

Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.                          

(szkolenie, 14 godz.)
84

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. (szkolenie, 4 godz.) 206

Jak bezpiecznie korzystać z technologii komunikacyjnej? (szkolenie, 4 godz.) 200

Jak uczyć matematyki na każdym etapie edukacyjnym? (warsztaty, 8 godz.) 74



Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

zrealizowane w 2016 r.
liczba 

uczestników

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o eksperyment.                          

(warsztaty, 8 godz.)
56

Wykorzystanie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej w pracy szkoły.                    

(warsztaty,  8 godz.)
399

Tożsamość Dolnoślązaków budowana na ocalonej od zapomnienia przeszłości. 

(szkolenie, 6 godz.)
106

Szachy jako gra wspierająca rozwój ucznia. (warsztaty, 9 godz.) 60

Wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych

i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół 

i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców 

metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. (warsztaty, 30 godz.)

90

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”. (warsztaty, 20 godz.)
75



Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki,

odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

 Wnioski o ocenę pracy dyrektora - 391, w tym 

 330 wniosków - złożonych do 31 grudnia 2016 r.                                                 
(oceny dokonywał organ prowadzący) 

 dobra - 31

 wyróżniająca - 299

 61 wniosków - złożonych od 1 stycznia 2017 r.
(oceny dokonuje kurator oświaty)

 dobra - 15

 wyróżniająca - 44

 w toku - 2

 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 3

utrzymanie oceny - 1 (dobrej) 

podwyższenie oceny - 2 (z dobrej do wyróżniającej) 



Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody - 2017 r. 



Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody pozostawione                   

bez rozpoznania z powodu błędów formalnych (2015 - 2017)
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Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców 

składających wnioski o Nagrodę MEN i DKO

 brak opinii RP w formie załącznika do wniosku, 

 brak podpisu i pieczątki przewodniczącego RP na opinii RP,

 brak w opinii RP zdania uogólniającego, tzn.: RP na posiedzeniu w dniu …… pozytywnie 

zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody KO/MEN dla pani/pana, 

 brak pełnej daty wystawienia oceny i uogólnienia oceny,

 podanie oceny, która zgodnie z zapisami KN nie była oceną najwyższą w okresie jej 

dokonania, 

 wydruk wniosku na dwóch odrębnych kartkach zamiast na jednej dwustronnie,

 brak miejsca urodzenia,  

 brak na wniosku podpisu i pieczątki dyrektora szkoły/placówki,

 złożenie jednego egzemplarza wniosku o przyznanie nagrody MEN zamiast wymaganych 

dwóch egzemplarzy,

 brak stosownego upoważnienia w przypadku nieobecności dyrektora i podpisania wniosku 

przez wicedyrektora.



Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców 

składających wnioski o przyznanie medalu 

lub odznaczenia państwowego

 brak informacji na wniosku, że RP pozytywnie zaopiniowała wniosek               

(„dnia …….”),

 brak ogólnego stażu pracy,

 niewypełnienie wszystkich rubryk, 

 błędne wypełnianie rubryk,

 wydruk wniosku na dwóch kartkach zamiast na jednej dwustronnie, 

 wpisywanie niewłaściwej podstawy prawnej, 

 brak załączników. 



Dyrektorzy szkół i placówek 

w roku szkolnym 2016/2017

446 konkursy na stanowisko dyrektora

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora:

8 uzgodnień pozytywnych

1 uzgodnienie negatywne

34 wnioski o opinię w sprawie odwołania dyrektora,
wydano: 19 opinii pozytywnych, 4 opinie negatywne
w 1 przypadku - brak podstaw prawnych do wydania
opinii, w 10 przypadkach - przesłano pismo
informacyjne



Liczba uczniów w dolnośląskich przedszkolach 

i szkołach w latach 2013/2014 - 2016/2017
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403403 405351 406848 402341
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ogółem dzieci i młodzież dorośli



Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach 

w latach 2013/2014 - 2016/2017
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355398
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316002

325258
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Liczba uczniów według typów szkół 
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Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

i „zDolny Ślązaczek”

52 188 uczniów

992 szkół

414 gimnazja

578 szkoły podstawowe



Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

i „zDolny Ślązaczek”

w finałach konkursów uczestniczyło 720 uczniów

gimnazjum - 495 uczniów

szkoły podstawowej - 225 uczniów



Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

i „zDolny Ślązaczek”

316 tytułów laureatów

„zDolny Ślązaczek”  - 102

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - 214



Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

i „zDolny Ślązaczek”

41 wielokrotnych laureatów Konkursu 

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” 

2 uczniów otrzymało 6 tytułów laureata 

2 uczniów otrzymało 5 tytułów laureata  

2 uczniów otrzymało 4 tytuły laureata

7 uczniów otrzymało 3 tytuły laureata

27 uczniów otrzymało 2 tytuły laureata

13 wielokrotnych laureatów Konkursu 

„zDolny Ślązaczek” 

2 uczniów otrzymało 3 tytuły laureata

11 uczniów otrzymało 2 tytuły laureata



Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. 

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego -

za wolność Waszą i Naszą"

w I etapie konkursu wzięli udział 

uczniowie z 53 szkół, w tym  15 szkół 

podstawowych i 38 gimnazjów

tytuł finalisty uzyskało 12 uczniów 

(SP - 7, G - 5)

tytuł laureata uzyskało 16 uczniów 

(SP - 3, G - 13)

w etapie ogólnopolskim wzięło udział 

4 uczniów (SP - 2, G - 2), w tym                          

2 z SP zostało laureatami ostatniego etapu. 



Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna                                               

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.               

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego -

za wolność Waszą i Naszą”

w I etapie olimpiady wzięło udział 47 

uczniów z 20 szkół Dolnego Śląska

w etapie ogólnopolskim wzięło udział             

3 uczniów 

tytuł laureata - 1 uczeń 

tytuł finalisty - 2 uczniów



Laureaci olimpiad i turniejów

w roku szkolnym 2016/2017

85 uczniom przyznano tytuł laureata olimpiady 
przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej 
lub turnieju, w tym 8 uczniom gimnazjum.

Tytuł wielokrotnego laureata zdobyło 6 uczniów, 
a dwukrotnego - 11.



Zdolni Dolnoślązacy 

w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów 

na rok szkolny 2016/2017 
uzyskało 

248 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2016/17 

złożono 251 wniosków 

o stypendium Prezesa Rady Ministrów



Zdolni Dolnoślązacy 

w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium 

Ministra Edukacji Narodowej 

w roku szkolnym 2016/2017

20 uczniów, w tym  17 uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych 

i 3 uczniów szkół gimnazjalnych 

na 219 pozytywnie 

zaopiniowanych wniosków. 

Obecnie przesłano do MEN 184 

pozytywnie zaopiniowane 

wnioski.



VII Dolnośląska Gala Talentów

 140 uczniów

 25 szkół
60 uczniów szkół 

podstawowych

72 uczniów gimnazjów

8 uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych



XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W obradach XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży pod hasłem:

Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne

od symboli propagujących systemy totalitarne.                             

Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.

wzięło udział 30 uczniów z 13 dolnośląskich  szkół                             

(8 liceów ogólnokształcących i 5 gimnazjów).



Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

„Orzeł Dolnośląski” w roku szkolnym 2016/2017

W finale konkursu wzięło udział pięcioro uczniów:
 Michał Górniak - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 Wiktoria Pawlak - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

 Maciej Skrzynecki - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół           

w Górze

 Patrycja Skoczylas - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego                           

w Głogowie

 Daniela Sterioska - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Nagrodę „Orzeł Dolnośląski” otrzymała

Patrycja Skoczylas
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie



S K A R G I



Skargi  (2013/2014 - 2016/2017)
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Tematyka skarg 
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Wszczęte postępowania wyjaśniające przez  Rzecznika 

Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim 
(od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.)

Wnioski 

o wszczęcie 

postępowania 

wyjaśniającego

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

ogółem 37 67 66 45

przekazane                              

do Komisji 

Dyscyplinarnej
21 23 24 15

umorzone 12 37 32 28

w toku 4 7 10 2



Wyniki pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli     

przy Wojewodzie Dolnośląskim 

w roku szkolnym 2016/2017

 Dotychczasowe postanowienia Komisji:

 wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - 23, w tym:

postępowania wszczęte i zakończone - 16

postępowania wszczęte w toku - 7

 przekazanie wniosku Rzecznikowi do uzupełnienia - 3

 Dotychczasowe orzeczenia Komisji:

 nagana z ostrzeżeniem - 6

 uniewinnienie - 2



EWALUACJA



Ewaluacja

1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.

258 ewaluacji problemowych 

159 
w szkołach/ placówkach 

samodzielnych

99 
w zespołach szkół/ 

placówek



Ewaluacja 2016/2017

Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji 

zaplanowanych 

Liczba ewaluacji przeprowadzonych 

do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedszkola i punkty przedszkolne 51 60

Szkoły podstawowe 91 99

Gimnazja 21 22

Szkoły ponadgimnazjalne 44 44

Szkoły policealne 20 21

Młodzieżowe domy kultury 1 1

Szkolne schroniska młodzieżowe 1 1

Biblioteki pedagogiczne 1 1

Placówki doskonalenia nauczycieli 4 5

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania 

i doskonalenia zawodowego

4 4

MOW-y, MOS-y, SOSW i inne, o których mowa                     

w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty
6 5

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 2

Ogółem 246 258



Ewaluacja

1 września 2016 r. - 31 maja 2017 r.

Standardy określone przez państwo spełniło na poziomie 

podstawowym 100% badanych:

 szkół specjalnych

 szkół policealnych

 bibliotek pedagogicznych

 placówek doskonalenia nauczycieli

 placówek oświatowo - wychowawczych (MDK, SSM)

 placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa               

w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie



Ewaluacja

1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Liczba szkół w podziale na typy,                                          

które nie spełniły wymagań na poziomie podstawowym:

 5 szkół podstawowych

 4 gimnazja

 4 technika

 2 licea ogólnokształcące

 1 zasadnicza szkoła zawodowa

 1 przedszkole

 1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii



Ewaluacja - mocne strony

Badane dolnośląskie szkoły:

 dokonują analizy skuteczności realizowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych,

 wdrażają działania antydyskryminacyjne kształtujące u dzieci

i młodzieży pożądane społecznie postawy,

 podejmują skuteczne działania wychowawcze wzmacniające

wśród dzieci i młodzieży poczucie bezpieczeństwa fizycznego

i emocjonalnego,

 diagnozują indywidualne potrzeby i sytuację społeczną uczniów

w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych.



Ewaluacja - mocne strony

Badane dolnośląskie szkoły:

 wdrażają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach,

 podejmują działania kształtujące wśród uczniów kompetencje

kluczowe i umiejętności społeczne w odpowiedzi na potrzeby

środowisk, z jakich pochodzą ich absolwenci,

 podejmują celowe i systemowe działania przygotowujące dzieci

i młodzież do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym

oraz funkcjonowania na rynku pracy,

 poszerzają ofertę edukacyjną kierowaną do uczniów.



Ewaluacja - mocne strony
 Przedszkola:

wspomagają rozwój psychofizyczny dzieci z uwzględnieniem ich

indywidualnych potrzeb i możliwości; podejmowane działania

wychowawcze wpływają pozytywnie na eliminowanie zagrożeń

i wzmacnianie właściwych zachowań u dzieci.

 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne,

placówki doskonalenia nauczycieli:

pozyskują i wykorzystują opinie klientów do modyfikacji własnej oferty

edukacyjnej, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wdrażania

działań o charakterze nowatorskim.

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

ustawy o systemie oświaty:

podejmują działania wpływające na wzrost poczucia bezpieczeństwa,

rozwój samodzielności, wiedzy i zainteresowań wychowanków oraz ich

integrację ze środowiskiem lokalnym.



Ewaluacja - słabe strony

W badanych dolnośląskich szkołach:

 w niedostatecznym stopniu umożliwia się uczniom wpływ na

sposób organizacji i przebieg procesu edukacyjnego,

 w niedostatecznym stopniu umożliwia się uczniom wpływ na

obowiązujące w szkole zasady postępowania i współżycia,

 uczniowie w zbyt małym stopniu są angażowani do uczestnictwa

i realizacji działań antydyskryminacyjnych,

 wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów,

techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zdarzają się

przypadki agresji słownej, agresji fizycznej, wykluczenia z grupy.



Ewaluacja - słabe strony

W badanych dolnośląskich szkołach:

 oferta edukacyjna (w tym oferta zajęć pozalekcyjnych)

w niewystarczający sposób zaspokaja potrzeby uczniów, którzy

uznają, że nie jest ona dla nich dostatecznie interesująca,

 brak powszechności w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów

dotyczących ich zainteresowań, trudności w nauce oraz

sposobów uczenia,

 brak powszechności działań nauczycieli uwzględniających

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do

każdego ucznia.



Ewaluacja - słabe strony

W badanych dolnośląskich szkołach/placówkach :

 w organizacji procesów edukacyjnych niewystarczającą wagę

przywiązuje się do tworzenia dzieciom i młodzieży warunków

do uczenia się od siebie nawzajem,

 w niewystarczającym stopniu nauczyciele (głównie szkół

podstawowych i gimnazjów), podczas prowadzonych zajęć,

nawiązują do wiedzy z zakresu innych przedmiotów oraz

odnoszą się do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie,

 najrzadziej kształconymi umiejętnościami w szkołach (zwłaszcza

w szkołach podstawowych) jest myślenie matematyczne

i naukowe oraz posługiwanie się nowymi technologiami.



Rekomendacje

W celu podniesienia jakości pracy szkół i placówek 

zaplanować do ewaluacji problemowej  

na rok szkolny 2017/2018 wymagania dotyczące: 

organizacji procesów edukacyjnych                                

oraz przestrzegania norm i zasad.



Rekomendacje

W ramach wspomagania uwzględnić szkolenia

dla dyrektorów dotyczące:

 działań antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających 

przemocy w szkołach i placówkach,

 wspomagania nauczycieli w zakresie kształtowania 

u uczniów kompetencji kluczowych, 

 kompetencji rady szkoły i/ lub rady rodziców.



Rekomendacje

Uwzględnić w tematyce grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 wykorzystywanie analiz wyników egzaminów zewnętrznych

do planowania działań służących wzrostowi efektów

kształcenia,

 organizację procesów edukacyjnych z uwzględnieniem

współczesnego dorobku wiedzy na temat uczenia się, w tym

efektywnych technik uczenia się,

 współdziałanie szkoły z rodzicami, ze szczególnym

uwzględnieniem kompetencji rady rodziców.



K O N T R O L E

P L A N O W E



Zaplanowano
2 tematy kontroli                  

438 kontroli

Przeprowadzono

2 tematy kontroli 

442 kontrole

(100,9% planu)



Lp.
Tematy kontroli planowych 

w roku szkolnym 2016/2017

Liczba 

skontrolowanych 

szkół

1.

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 

biblioteki szkolnej. 386

2.

Realizacja kształcenia dualnego w ramach 

praktycznej nauki zawodu. 56



Wyniki kontroli planowych  

wskaźnik (%) szkół, którym wydano zalecenia
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Kontrola nr 1 

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 

biblioteki szkolnej

Kontrolą objęto: 

 177 publicznych szkół podstawowych,

 109 publicznych gimnazjów,

 40 publicznych liceów ogólnokształcących,

 2 publiczne zasadnicze szkoły zawodowe, 

 30 publicznych techników,

 4 publicznych zasadniczych szkół zawodowych.

Zalecenia wydano dyrektorom:

 52 szkół podstawowych,

 35 gimnazjów,

 17 liceów ogólnokształcących,

 11 techników,

 9 zasadniczych szkół zawodowych.



Kontrola nr 1 

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 

biblioteki szkolnej

Spośród szkół objętych kontrolą biblioteka szkolna nie funkcjonuje w:

 13 (7,3%) szkołach podstawowych, 

 6 (5,5%) gimnazjach,

 3 (7,5%) liceach ogólnokształcących,

 2 (6,7%) zasadniczych szkołach zawodowych.

Ogólnie biblioteka szkolna nie funkcjonuje w 24 kontrolowanych 

szkołach, co stanowi 6, 2 %. 



Kontrola nr 1 

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 

biblioteki szkolnej

Wydawane zalecenia najczęściej dotyczyły: 

 uzupełnienia statutu szkoły o zapisy uwzględniające szczegółową 

organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, 

zgodnie z potrzebami szkoły, w zakresie:

- zasad współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami,

rodzicami i innymi bibliotekami,

- organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość

kulturową i społeczną,

- tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego

posługiwania się technologia informacyjną;

 organizacji działań biblioteki szkolnej we współpracy z rodzicami.



Kontrola nr 2

Realizacja kształcenia dualnego w ramach 

praktycznej nauki zawodu

Kontrolę przeprowadzono w publicznych 

szkołach:

 21 technikach,

 35 zasadniczych szkołach zawodowych.

Zalecenia wydano dyrektorom:

 7 techników,

 21 zasadniczych szkół zawodowych. 



Kontrola nr 2 

Realizacja kształcenia dualnego w ramach 

praktycznej nauki zawodu

Kształcenie dualne realizowano w:

 9 (42,9 %) technikach,

 26 (74,3%) zasadniczych szkołach zawodowych.

Podstawą dualnego systemu kształcenia były:

 umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej 

pomiędzy młodocianym a pracodawcą - 24 (68,6%),

 umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy 

dyrektorem szkoły a pracodawcą  - 13 (37,1%).



Kontrola nr 2 

Realizacja kształcenia dualnego w ramach 

praktycznej nauki zawodu

Wydawane zalecenia najczęściej dotyczyły: 

 uzupełnienia statutu szkoły o zapisy dotyczące organizacji 

praktycznej nauki zawodu,

 formułowania umów o praktyczną naukę zawodu 

organizowaną poza szkołą zgodnie z zapisami 

rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu,

 organizowania przez szkoły praktycznej nauki zawodu  

zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.



K O N T R O L E 

D O R A Ź N E



Kontrole doraźne (2013/2014 - 2016/2017)
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Kontrole doraźne w roku szkolnym 2016/2017
(od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.)

Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych ogółem - 592, w tym:

 na skutek stwierdzenia przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej - 215

 na wniosek:

 rodziców - 264

 nauczycieli - 29

 Rzecznika Praw Dziecka - 18

 uczniów - 13

 organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 6

 MEN - 5

 innych podmiotów - 42



Zakres kontroli doraźnych szkół i placówek 

(od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.)
Liczba kontroli

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki 157

pomoc psychologiczno - pedagogiczna 98

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów 64

współpraca z rodzicami i realizacja kompetencji przez radę 

rodziców 56

prawidłowość sprawowania przez dyrektora nadzoru 

pedagogicznego 52

organizacja pracy przedszkola/szkoły/placówki 48

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
43



Zakres kontroli doraźnych szkół i placówek 

(od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.)
Liczba kontroli

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
41

przestrzeganie zapisów statutu szkoły/placówki
28

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 20

przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania 
17

rekrutacja i przyjmowanie uczniów do szkół i przedszkoli 13

przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty 179

kontrola realizacji zaleceń po kontrolach planowych i doraźnych 157

inne 43



Zalecenia wydane po przeprowadzonych kontrolach

doraźnych w roku szkolnym 2016/2017
(od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.)

40

85

9

10

11

12

13

20

24

26

27

42

83

87

140

173

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

inne

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

rekrutacja i przyjmowanie uczniów do szkół i przedszkoli

działalność rady pedagogicznej

przestrzeganie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej dokumentacji szkolnej

przestrzeganie zapisow statutu szkoły/placówki

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

przestrzeganie praw dziecka  i praw ucznia

sprawowanie nadzoru pedagogicznego

realizacja kompetencji rady rodziców, współpraca z rodzicami

organizacja pracy przedszkola/szkoły/placówki

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki



Wyniki egzaminu gimnazjalnego                    

i maturalnego w roku 2017



Egzamin gimnazjalny 2017

województwo j. polski
historia, 

wos
matematyka

przedmioty 

przyrodnicze
j. angielski j. niemiecki

wyniki krajowe 69 59 47 52 67 54

mazowieckie 72 62 51 55 71 54

małopolskie 72 62 51 55 68 57

podkarpackie 71 60 49 53 66 53

lubelskie 71 59 47 53 66 52

łódzkie 70 59 47 53 67 53

śląskie 70 59 46 52 68 55

świętokrzyskie 69 58 45 52 66 54

podlaskie 69 60 48 53 68 54

kujawsko-pomorskie 68 57 44 50 64 50

pomorskie 68 58 47 51 66 53

dolnośląskie 68 58 45 51 67 53

opolskie 68 57 45 51 69 66

wielkopolskie 67 58 46 52 65 53

lubuskie 67 57 45 51 65 56

warmińsko-mazurskie 67 56 43 50 63 50

zachodniopomorskie 66 56 43 49 66 54



Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2014 - 2017 

(województwo dolnośląskie - kraj)

język polski
historia,

wos

przedmioty 

przyrodnicze
matematyka

j. angielski 

podstawowy

j. niemiecki 

podstawowy

2014 66 58 46 51 66 54

2014 kraj 68 59 47 52 67 54

2015 61 63 49 47 67 55

2015 kraj 62 64 50 48 67 57

2016 67 55 50 47 64 56

2016 kraj 69 56 51 49 64 57

2017 68 58 45 51 67 53

2017 kraj 69 59 47 52 67 54



Matura 2017 - zdawalność                                  

w województwach (wszyscy maturzyści)



Matura 2017 

2017 wszyscy zdający
absolwenci liceum 

ogólnokształcącego
absolwenci technikum

zdawalność 

egzaminu

dolnośląskie 76% 84% 61%

kraj 78,5% 84,4% 67,9%

prawo przystąpienia                   

do egzaminu 

poprawkowego 

w sierpniu br.

dolnośląskie 17% 11% 27%

kraj 14,8% 10,7% 22,4%



Matura 2017 - zdawalność (powiaty)



Rok szkolny 2017/2018



Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2017/2018

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia

ogólnego.

 Podniesienie jakości edukacji matematycznej,

przyrodniczej i informatycznej.

 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne

korzystanie z mediów społecznych.

 Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół

i placówek.

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach

i placówkach systemu oświaty.



Monitorowanie

W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie

obejmowało:

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć

na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

 Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

we wszystkich typach szkół.



Kontrole planowe

 Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

(w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Liczba planowanych kontroli: 51

 Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli

w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej,

etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury.

(w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach organizujących

naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz

własnej historii i kultury)

Liczba planowanych kontroli: 7



Kontrole planowe

 Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji

kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach

ogólnodostępnych.

(w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych)

Liczba planowanych kontroli: 78

 Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

(w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych)

Liczba planowanych kontroli: 48



Ewaluacja

problemowa MEN w zakresie wymagań:  

 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej.

 Kształtowane są postawy i respektowane normy

społeczne.

(w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

podstawowych)



Ewaluacja 
problemowa DKO w zakresie wymagań:  

 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.

 Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

(w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych

szkołach zawodowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego

i praktycznego)

 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 Podejmowane w placówce działania są zorganizowane

w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

(w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach

socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)



Ewaluacja 

Liczba planowanych ewaluacji MEN: 108

(60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018)

Liczba planowanych ewaluacji DKO: 72

(40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 )

Łączna liczba wszystkich ewaluacji w 2017/2018                      

(MEN, DKO)   

180



Tematy grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

na 2017 r.

liczba 

uczestników

Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się.                          

(warsztaty dla rad pedagogicznych, 12 godz.)

1000

Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie - rozwiązania 

metodyczne i programowe. (szkolenie, 6 godz.)
210

Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.                        

(szkolenie, 16 godz.)
100

Uwzględnienie nowoczesnych metod i form pracy profilaktycznej w aspekcie 

uzależnień, samobójstw i depresji. Promowanie zdrowego stylu życia - podnoszenie 

kondycji psychicznej i fizycznej. (szkolenie, 14 godz.)

100

Szachy - gra wspierająca rozwój ucznia. (szkolenie, 9 godz.) 60

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”. (warsztaty, 20 godz.)
75

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania 

w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.                           

(szkolenie, 18 godz.)

128



Realizacja grantów DKO 

na rok 2017
Organizator szkoleń

Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem 

o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 

na efektywność procesu nauczania i uczenia się. 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli 

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki                    

w jednej klasie - rozwiązania metodyczne                    

i programowe. 

Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław

Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą 

rozwoju ucznia. 

Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław



Realizacja grantów DKO 

na rok 2017
Organizator szkoleń

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu 

o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców 

i wychowawców”.

Powiatowe Centrum Edukacji                   

i Pomocy Psychologiczno -

Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27

56-100 Wołów

Szachy - gra wspierająca rozwój ucznia.

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli 

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

Uwzględnienie nowoczesnych metod i form pracy 

profilaktycznej w aspekcie uzależnień, samobójstw 

i depresji. Promowanie zdrowego stylu życia -

podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej.

Firma Szkoleniowo - Doradcza        

Anna Szywała, Agata Szywała

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica



Opiniowanie zmian w arkuszach 

organizacji szkoły lub przedszkola

 Organ nadzoru pedagogicznego opiniuje jedynie

zmiany wprowadzone do arkuszy organizacji

po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący

(do 29 maja 2017 r.).

 Organ prowadzący przesyła do zaopiniowania

organowi nadzoru pedagogicznego zmiany do

arkusza organizacji, przed ich zatwierdzeniem, do:

 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

 oddziałów terenowych Kuratorium Oświaty
(zgodnie z właściwością terytorialną).



Przepisy oświatowe ze szczególnym

uwzględnieniem zmian stanu prawnego

obowiązującego po dniu 1 stycznia 2017 r.

Prawo oświatowe



Prawo oświatowe

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)



Prawo oświatowe

 Ustawa o systemie oświaty obowiązuje

po uwzględnieniu zmian dokonanych ustawą

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.



Prawo oświatowe

Art.363 ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo

oświatowe stanowi, iż przepisy wykonawcze wydane na

podstawie wskazanych, w tym artykule, przepisów

zmienianej ustawy o systemie oświaty, zachowują moc

do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio

w dotychczasowym:

gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym,

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole

policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do

pracy, a także w dotychczasowych szkołach

artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie

tych przepisów.



Rozporządzenia wydane na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej                               

w ustawie o systemie oświaty                                

w roku 2017

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz.1512)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1534)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków udzielania pomocy finansowej

uczniom na zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1457)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków, formy i trybu realizacji Rządowego

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno - komunikacyjnych -

”Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz.1401)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki

religii w publicznych przedszkolach i szkołach

(Dz.U. z 2017 r. poz.1147)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów

państwowych i innych druków szkolnych

(Dz. U. z 2017 r. poz.170 wraz ze zmianami

rozporządzenia opublikowanymi w Dz. U. z 2017 r.

poz.794 i poz.1083)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do

użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r.

poz. 481)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji

edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r.

poz.1239)



Prawo oświatowe

Art.364 ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe

stanowi :

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie

art.60 ust.2 ustawy o systemie oświaty, w zakresie dotyczącym

ramowych statutów szkół publicznych, w zakresie dotyczącym

ramowych statutów szkół publicznych artystycznych, zachowują

moc do czasu zakończenia kształcenia w: dotychczasowym

gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim

technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,

dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej

przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych

szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie

tych przepisów.



Prawo oświatowe

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 365

i art. 368 ustawy Przepisy wprowadzające

ustawę - Prawo oświatowe wydane na

podstawie ustawy o systemie oświaty oraz

innych ustaw zachowują moc do dnia wejścia

w życie przepisów wykonawczych, wydanych

na podstawie odpowiednich przepisów

ustawy - Prawo oświatowe oraz tych innych

ustaw.



Rozporządzenia wydane po dniu 1 stycznia 2017 r.   

na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów

publicznej placówki kształcenia ustawicznego,

publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz

publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia

zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form

realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

(Dz. U. z 2017 r. poz.1322)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu

wspomagania nauczania języka polskiego, historii,

geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów

nauczanych w języku polskim wśród Polonii

i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci

pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz.1042)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej

kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz.860)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 622)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół

mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.

703)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r.

poz. 610)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej

lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1546)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których

do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych

można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła

ośmioletnia szkołę podstawową, może spełniać

obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny

kurs zawodowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1562)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok

nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub

toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569)



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)



Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty

oraz w ustawie - Karta Nauczyciela.

Nowelizacja Karty Nauczyciela dotyczyć będzie

awansu zawodowego, oceny pracy, czasu pracy

nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia,

wymiaru urlopu wypoczynkowego.



 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad

organizowania i udzielania pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

i placówkach

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno - pedagogicznych



 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno - pedagogicznych

 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym



 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

publicznych

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

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



 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,

które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie organizacji roku szkolnego



Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

ma na celu rozszerzenie form nadzoru na:

 ewaluację działalności szkół i placówek,

 kontrolę przestrzegania przepisów prawa,

 wspomaganie pracy szkół i placówek,

 monitorowanie działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

działalności statutowej szkoły lub placówki.



Zgody na zatrudnienie

Zasady udzielania zgody na zatrudnienie osoby

niebędącej nauczycielem oraz nauczyciela bez

kwalifikacji zamieszczone są na stronie

internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

w zakładce:

Załatwianie spraw/ Zgody na zatrudnienie



Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe w wyżej

wymienionych placówkach zatrudnia się nauczycieli

posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół/

przedszkoli publicznych, tj. zgodnie z treścią 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.

 niepubliczny punkt przedszkolny

 niepubliczne przedszkole

 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej

 szkoła niepubliczna

 szkoła publiczna prowadzona przez osoby fizyczne oraz

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego



Przepisów art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela

do nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych szkołach/

przedszkolach/ punktach przedszkolnych oraz do nauczycieli

zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez

osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami

samorządu terytorialnego nie stosuje się.

 niepubliczny punkt przedszkolny

 niepubliczne przedszkole

 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej

 szkoła niepubliczna

 szkoła publiczna prowadzona przez osoby fizyczne oraz

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego



W uzasadnionych przypadkach, w myśl zapisów ustawy

Prawo oświatowe, w niepublicznych placówkach przedszkolnych

może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba

niebędąca nauczycielem jedynie do prowadzenia zajęć

rozwijających zainteresowania, a w niepublicznych szkołach

osoba niebędąca nauczycielem posiadająca przygotowanie uznane

przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych

zajęć.

 niepubliczny punkt przedszkolny

 niepubliczne przedszkole

 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej

 szkoła niepubliczna

 szkoła publiczna prowadzona przez osoby fizyczne oraz

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego



Szkoły/ przedszkola publiczne

Z uwagi na istniejącą potrzebę wynikającą z organizacji pracy szkoły/

przedszkola istnieje możliwość zastosowania art. 10 ust. 9 ustawy Karta

Nauczyciela, tj. zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego odpowiednich

kwalifikacji, przy czym do zatrudnionych na tej podstawie nie stosuje się

przepisów rozdziału 3a.

W szkole publicznej istnieje także możliwość zatrudnienia osoby niebędącej

nauczycielem, jeśli dyrektor szkoły uznał jej przygotowanie za odpowiednie

do zajmowania stanowiska nauczyciela. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo

oświatowe zatrudnienie następuje na zasadach określonych w ustawie Kodeks

Pracy, z tym, że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli

oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela

dyplomowanego.

Natomiast w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty,

zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem jedynie do prowadzenia zajęć

rozwijających zainteresowania.



Kształcenie zawodowe

W przypadku osoby posiadającej przygotowanie zawodowe

uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie

do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,

zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego,

a w przypadku szkoły artystycznej - za zgodą ministra właściwego

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



Wszystkie typy szkół i placówek

Nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje, a także nauczyciel

nieposiadający odpowiednich kwalifikacji oraz osoba zatrudniona

do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania lub osoba

posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za

odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub do prowadzenia zajęć

z zakresu kształcenia zawodowego może być zatrudniona, jeżeli spełnia

warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy

Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym

mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela, osoba ta,

przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić

dyrektorowi szkoły/przedszkola/osobie prowadzącej punkt

przedszkolny informację z Krajowego Rejestru Karnego.



Komunikaty



Konkursy przedmiotowe

„zDolny Ślązaczek”

Blok międzyprzedmiotowy (język polski, matematyka)

„zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Blok matematyczno-fizyczny

Blok humanistyczny

Blok przyrodniczy

Szczegóły na stronie: 

www.dodn.dolnyslask.pl

Kod PIN do rejestracji:

182017

http://www.dodn.dolnyslaskwroclaw.pl/


Konkursy przedmiotowe

„zDolny Ślązaczek”

język angielski i język niemiecki

„zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Blok języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski)

Szczegóły na stronie:  www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl

Odmienna procedura i system rejestracji w stosunku do 

innych konkursów „zDolny Ślązak” 

http://www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl/


Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

„Orzeł Dolnośląski”

dla wybitego ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej

Termin składania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu (jeden kandydat):

30 września 2017 r. 

Szczegóły na stronie: www.kuratorium.wroclaw.pl

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/


Komunikaty różne
Zachęcamy Państwa do udziału rządowym programie rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

„Aktywna tablica”. 

Na realizację programu przewidziano łączną kwotę 

279 mln 316 tys. zł                                                                                             

(224 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa). 

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych,                            

20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. 

Termin składania wniosków o udział w programie przez szkoły 

do organów prowadzących upływa 31 sierpnia br. 

(do 15 września br. organy prowadzące składają wnioski do wojewodów). 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - Prawo i legislacja. 



Komunikaty różne
Dolnośląski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą                            

o aktywny udział dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych 

w akcji prospołecznej 

KOMÓRKOMANIA

Cele projektu: 

 przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej na temat idei 

dawstwa szpiku kostnego,

 umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego. 

Termin zgłaszania szkół do udziału w akcji: 

20 września 2017 r.  



ul. Powstańców Śląskich 24, 26

53 - 333 Wrocław

tel.: 71 365 24 00

fax: 71 365 27 81

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Kampania informacyjno - edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej                       

w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych,                           

w tym w sieci Internet
(działania zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów                                         

- mł. insp. Piotra Walczaka)

Odbiorcy

 Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 Studenci szkół wyższych

 Nauczyciele

 Rodzice uczniów

 Potencjalni gracze

Cel

Przekazanie informacji o funkcjonowaniu rynku gier hazardowych w kraju oraz zagrożeniach związanych                          

z uzależnieniem od hazardu i jego negatywnym wpływie na człowieka, przekazanie informacji                                   

o zakazie uczestniczenia w grach hazardowych urządzanych w sieci Internet, budowanie świadomości 

społecznej o zagrożeniach związanych z uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. 

Czas trwania

 1 września 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.

Dane kontaktowe

 iknw@wro.mofnet.gov.pl - zgłaszanie zapotrzebowania na spotkania

 Adam Pauch - tel. 71-3705417

 Marek Wąsik - Naczelnik Wydziału, tel. 71-3652651



Komunikaty różne

 Zachęcamy do zapoznania się z raportem „DZIECI SIĘ

LICZĄ 2017”, opracowanym przez Fundację Dajemy

Dzieciom Siłę (opis zagrożeń bezpieczeństwa i dobrostanu

dzieci w Polsce wraz z rekomendacjami dostępny na:

www.dziecisielicza.fdds.pl).

 Informujemy, że na stronie internetowej Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego (www.duw.pl) jest zamieszczony

wykaz instytucji udzielających pomocy osobom

doświadczającym przemocy w rodzinie. Prosimy

o rozpowszechnienie informacji o istnieniu takiej bazy w celu

zwiększenia skuteczności podejmowanych działań

antyprzemocowych.

http://www.dziecisielicza.fdds.pl/
http://www.duw.pl/


Komunikaty różne

 Zachęcamy do zapoznania się z raportem Rzecznika

Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”, dostępnym na

stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego.

Przypominamy jednocześnie, że zawarcie umowy ubezpieczenia

dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne - musi wynikać

z woli rodziców.

 Prosimy o udział szkolnych pocztów sztandarowych

w obchodach 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

(1 września 2017 r., godz. 11.00, Cmentarz Żołnierzy Polskich,

ul. Grabiszyńska) oraz w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny

(10 września 2017 r., godz. 10.30, Sanktuarium Golgoty

Wschodu u Ojców Redemptorystów, ul. Wittiga).


