KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

Jelenia Góra - 27 sierpnia 2018 r.
Wałbrzych - 28 sierpnia 2018 r.
Legnica - 29 sierpnia 2018 r.
Wrocław - 30 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego
i innych zadań realizowanych
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018

STATYSTYKI

Ogólna liczba szkół w województwie dolnośląskim
w latach 2011/2012 - 2017/2018

Liczba szkół w latach 2014/2015 - 2017/2018
(z podziałem na publiczne i niepubliczne)

Szkoły dolnośląskie w latach 2015/2016 - 2017/2018
969
1001
1024

(według typów)

2016/2017

2017/2018
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17
7

0

0
0
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46
46

153
147

143

131
128
126

177

305
287
286

528
523

801
796

868

2015/2016

S ART

1024

Szkoły dolnośląskie w roku 2017/2018
według typów (z podziałem na publiczne i niepubliczne)

ogółem

niepubliczne
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G

T
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7
7
0

6

46
40
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9

9

41

PRZ
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143
134

126
117

112

174
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136

109

286
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759

868

publiczne

S ART

Ogólna liczba placówek w województwie
dolnośląskim w latach 2014/2015 - 2017/2018
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Liczba placówek w latach 2014/2015 - 2017/2018
(z podziałem na publiczne i niepubliczne)
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Placówki dolnośląskie w roku szkolnym 2017/2018
(według rodzajów)

Wnioski o opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
dotyczące zmian w sieci publicznych szkół i placówek

rok szkolny

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

likwidacje

65

79

56

44

31

przekształcenia

2

3

10

46

29

ogółem

67

82

66

90

60

Opiniowanie spełniania wymogów art. 14 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe przez szkoły niepubliczne
Wnioski składane przez osoby prowadzące - 90, w tym
wnioski o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności - 36,
wnioski w związku ze zmianą w danych zgłoszonych do ewidencji - 54.

Liczba wydanych postanowień (opinia pozytywna) - 49.
Liczba wydanych postanowień (opinia negatywna) - 0.
Wnioski pozostawione bez rozpoznania - 34.
Sprawy niewymagające opinii DKO (przesłano informację wnioskodawcy) - 5.
Wycofano dokumentację - 2.

Opiniowanie arkuszy organizacji
szkół i placówek
na rok szkolny 2018/2019

Arkusze organizacji - organy prowadzące
Liczba
Liczba
Procent
Rodzaj
Liczba
organów, Liczba
arkuszy,
arkuszy,
organu
organów z których szkół/
które Różnica
które
prowadzącego prowadzących spłynęły placówek wpłynęły
wpłynęły
arkusze
do DKO
do DKO
Powiat

30

30

1166

1159

7

99,40%

Gmina

165

165

1265

1264

1

99,92%

Marszałek
Województwa

1

1

63

63

0

100,00%

Organ inny
niż JST

95

90

108

96

12

88,89%

Razem

291

286

2602

2582

20

99,23%

Arkusze organizacji - zastrzeżenia
Typ szkoły/
rodzaj placówki

Liczba szkół/ Liczba opinii
placówek bez zastrzeżeń

Procent
Liczba opinii Procent opinii
opinii bez zawierających zawierających
zastrzeżeń zastrzeżenia
zastrzeżenia

Przedszkola

490

145

29,59%

345

70,41%

Szkoły podstawowe
i gimnazja

1187

297

25,02%

890

74,98%

Szkoły
ponadgimnazjalne

626

145

23,16%

481

76,84%

CKU, CKP, ODiDZ

45

24

53,33%

21

46,67%

MOW, MOS, SOSW,
SOW, ORW

73

35

47,95%

38

52,05%

Poradnie
psychologicznopedagogiczne, biblioteki
pedagogiczne

71

37

52,11%

34

47,89%

Inne placówki

89

46

51,69%

43

48,31%

2581

729

28,24%

1852

71,76%

Razem

Arkusze organizacji - nieprawidłowości
(braki formalne)
 Brak danych, o których mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
w szczególności określenia:
 liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 liczby pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze oraz liczby etatów przeliczeniowych tych pracowników,
 liczby uczniów w poszczególnych oddziałach,
 czasu pracy przedszkola lub poszczególnych oddziałów,

 ogólnej liczby godzin zajęć oddziałów przedszkolnych z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę
i innych nauczycieli,
 tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
 liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej,
 liczby godzin pracy biblioteki szkolnej.

Arkusze organizacji - nieprawidłowości
(przedszkola)
 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
nowożytnego) w oddziałach przedszkolnych jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci.
 Niezaplanowanie (w grupie 3-4 latków) języka obcego nowożytnego.
 Do ustalenia etatu nauczycieli przyjmowano niewłaściwą liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przedszkolu.

Arkusze organizacji - nieprawidłowości
(szkolne plany nauczania)
 Brak informacji o liczbie tygodni „przeliczeniowych”, na podstawie których
ustalano minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym (w planach
nauczania oddziałów realizujących „stare ramówki”).
 Łączenie „starej ramówki” z „nową”.
 Zaplanowanie mniejszej niż minimalna liczby godzin zajęć edukacyjnych
w całym cyklu nauczania.

 Zaplanowanie tygodniowej liczby godzin w poszczególnych klasach niezgodnie
z ramowymi planami nauczania (lub sposób przedstawienia informacji
uniemożliwiał stwierdzenie, czy zachowany został tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach).
 Używanie niewłaściwych nazw przedmiotów.
 Przydział godzin do dyspozycji dyrektora niegodny z przepisami
(w szczególności z „nowym” rozporządzeniem MEN z 28 marca 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół).

Arkusze organizacji - nieprawidłowości
(szkolne plany nauczania)
 Sposób przedstawienia informacji uniemożliwiał stwierdzenie, czy zachowano
minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia
zawodowego teoretycznego oraz zawodowego praktycznego (w planach
nauczania oddziałów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).
 Zaplanowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego teoretycznego
i zawodowego praktycznego, realizowanego w trzyletnim okresie nauczania,
niezgodnie z ramowym planem nauczania dla branżowej szkoły
I stopnia.
 Zaplanowanie realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym niezgodnie
z przepisami prawa (w planach nauczania oddziałów liceum
ogólnokształcącego), np. matematyka, język polski, język obcy nowożytny od
klasy drugiej, zamiast od klasy pierwszej.
 Niezaplanowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 Brak liczby uczniów
niepełnoprawności.

w

szkołach

specjalnych

z

 Niezaplanowanie zajęć świetlicowych w szkołach specjalnych.

podziałem

na

Arkusze organizacji - nieprawidłowości
(kwalifikacje nauczycieli, przydział zajęć)
 Niezgodność przydziału zajęć nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami lub
brak danych umożliwiających ocenę kwalifikacji, w tym posiadania przygotowania
pedagogicznego.
 Przydzielanie dyrektorom i wicedyrektorom godzin ponadwymiarowych
(niezgodne z art. 42 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela).
 Niezgodność „zniżek” kadry kierowniczej z uchwałami organu prowadzącego.

 W wykazach kadry pedagogicznej brak informacji, czy nauczyciele przedmiotów
zawodowych zostali zatrudnieni za zgodą organu prowadzącego (taka informacja
ułatwia sprawdzenie, czy przydzielono poszczególne zajęcia zgodnie
z kwalifikacjami).

Nauczyciele w dolnośląskich szkołach i placówkach

Nauczyciele w dolnośląskich szkołach i placówkach
razem
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Nauczyciele w dolnośląskich szkołach i placówkach
(według stopni awansu zawodowego)
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Awans zawodowy
Postępowania kwalifikacyjne
na stopień nauczyciela dyplomowanego
rok szkolny

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

liczba wniosków
złożonych
ogółem

1042

1048

1075

1098

liczba wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie

770
992

1011

1050

(stan na
22VIII 2018 r.)

Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających
kwalifikacji wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
liczba
wydanych zgód

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

art. 10 ust. 9
Karty Nauczyciela

538

530

427

694

art. 7 ust. 1a
ustawy
o systemie
oświaty/
art. 15 ustawy
Prawo oświatowe

77

107

129

171

wydane zgody
ogółem

615

637

556

865

odmowa wydania
zgody

9

2

11

107

Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających
kwalifikacji wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
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Oferty pracy dla nauczycieli
(na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół i placówek)
 Liczba ofert w bazie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

4205
 Zgłaszanie ofert, dostępność:

ogloszenia.kuratorium.wroclaw.pl/praca-dla-nauczycieli/

Zgody na prowadzenie kursów
wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Liczba
kursów

Liczba osób, które
ukończyły kursy

kwalifikacyjny:
 zarządzanie oświatą
 wczesne nauczanie języka obcego
(angielskiego)

7

140

dla wychowawców wypoczynku

58

794

dla kierowników wypoczynku

39

128

Rodzaj kursu

Zatwierdzone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
programy kursów pedagogicznych

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Liczba zatwierdzonych
programów

Liczba kursów
przeprowadzonych
na podstawie
zatwierdzonych
programów

Liczba osób, które
ukończyły kursy

1

26

274

Akredytacje
 Akredytacje przyznawane placówkom doskonalenia nauczycieli:

liczba złożonych wniosków - 1,
liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji - 0.
 Akredytacje przyznawane placówkom i ośrodkom prowadzącym

kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:
liczba złożonych wniosków - 1,
liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji - 0,
w toku - 1.
Decyzje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zmianach w zakresie przyznanych akredytacji - 0

Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
realizowane w 2017/2018
Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się.
(warsztaty, 12 godzin)
Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie - rozwiązania
metodyczne i programowe. (szkolenie, 6 godzin)
Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.
(szkolenie, 16 godzin)
Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. (warsztaty, 60 godzin)
Szachy - gra wspierająca rozwój ucznia. (szkolenie, 9 godzin)
Uwzględnienie nowoczesnych metod i form pracy profilaktycznej
w aspekcie uzależnień, samobójstw i depresji. Promowanie zdrowego stylu
życia - podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej. (szkolenie, 14 godzin)
Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania
programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach
edukacyjnych. (warsztaty, 18 godzin)
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I - Budowanie relacji dorosły dziecko. (warsztaty, 125 godzin)
„Przez Kresy do niepodległości” - warsztaty historyczne.
(szkolenie wyjazdowe, 6 dni)

Liczba
uczestników
1027
83
100
50

60
108

126
40

40

Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki,
odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczyciela
 Wnioski o ocenę pracy dyrektora – 168
 Ustalone oceny:


wyróżniająca – 124



dobra – 20



w toku – 24



W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o ponowne ustalenie oceny
(ustalono ocenę wyróżniającą)

 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 3

utrzymanie oceny - 1 (dobra)
podwyższenie oceny - 2 (z dobrej do wyróżniającej)
 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela - 2

w toku - 2

Dyrektorzy szkół i placówek
w roku szkolnym 2017/2018
202 konkursy na stanowisko dyrektora
6 postępowań dotyczących zawarcia porozumienia
organów prowadzących z DKO z w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, w tym:
w 1 przypadku zawarto porozumienie,

w 1 nie zawarto porozumienia,
w 4 przypadkach uzgodnienia w toku.

Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody - 2018 r.

Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców
składających wnioski o przyznanie medalu
lub odznaczenia państwowego
 niewłaściwy formularz wniosku/ poszczególne strony wniosku










z różnych formularzy,
niewypełnienie wszystkich rubryk/ błędne wypełnienie rubryk
(imiona rodziców, specjalność, nr PESEL…),
brak pieczątki nagłówkowej, brak pieczątki i/ lub podpisu dyrektora,
podpis dyrektora w miejscu przeznaczonym na podpis DKO,
brak informacji o opinii RP, opinii Rady Szkoły,
brak ogólnego stażu pracy/ brak stażu pracy pedagogicznej/ staż
pracy niezgodny ze stażem wymaganym na dany stopień medalu,
wydruk wniosku na dwóch/ trzech kartkach zamiast na jednej
dwustronnie,
wpisywanie niewłaściwej podstawy prawnej,
brak załączników.

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 pełnej daty wystawienia oceny i uogólnienia oceny,
błędy w datach na opinii RP i wniosku – ocena pracy dokonana po zatwierdzeniu
wniosku przez RP,
wskazanie oceny dorobku zawodowego zamiast oceny pracy,
wydruk wniosku na dwóch/ trzech odrębnych kartkach zamiast na jednej
dwustronnie,
brak miejsca urodzenia,
brak podpisu i pieczątki dyrektora szkoły/placówki na wniosku,
złożenie jednego egzemplarza wniosku o przyznanie Nagrody MEN zamiast
wymaganych dwóch egzemplarzy,
brak załączników do wniosku/ dołączenie załączników do jednego egzemplarza
wniosku o przyznanie Nagrody MEN zamiast do dwóch,
brak stosownego upoważnienia w przypadku nieobecności dyrektora i podpisania
wniosku przez wicedyrektora.

Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach
i przedszkolach w latach 2014/2015 - 2017/2018
ogółem

dzieci i młodzież
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Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach
w latach 2014/2015 - 2017/2018

Liczba uczniów według typów szkół

GALA OLIMPIJCZYKA 2018
 Liczba uczniów zgłoszonych przez dyrektorów szkół

do udziału w uroczystości prezentującej osiągnięcia
młodych Dolnoślązaków - 658.
 Podczas Gali wyróżniono:




114 laureatów olimpiad przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych (w tym międzynarodowych),
23 wybitnych sportowców, członków kadry narodowej
juniorów.

Zdolni Dolnoślązacy
w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium
Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny
2017/2018
uzyskało 249
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

Zdolni Dolnoślązacy
w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium
Ministra Edukacji Narodowej
w roku szkolnym 2017/2018
uzyskało 33 uczniów.
Obecnie, do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
przesłano 195 wniosków o stypendium
(pozytywnie zaopiniowanych przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).

XVIII edycja konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
XV edycja konkursu „zDolny Ślązaczek”
 53 155 uczniów
 1029 szkół:
 407 gimnazja


622 szkoły podstawowe

Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

i „zDolny Ślązaczek”
 286 uczniów uzyskało tytuł laureata:
 „zDolny Ślązak Gimnazjalista” - 159
 „zDolny Ślązaczek” - 127

VIII Dolnośląska Gala Talentów
 140 uczniów

 117 szkół:
75 uczniów szkół
podstawowych
 14 uczniów gimnazjów
 51 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych


Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
„Orzeł Dolnośląski” w roku szkolnym 2017/2018
Laureat konkursu
Michał Kosmecki
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Finaliści konkursu
Jakub Famulski
uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Karol Knapiński
uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Bartłomiej Kieruńczyk
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Tomisław Pranić
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

SKARGI

Skargi (2014/2015 - 2017/2018)
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Tematyka skarg
metody wychowawcze nauczycieli

21

sprawy wychowawcze uczniów

10

BHP i odszkodowania (także wypadki dzieci)

9

tok nauczania (m.in. ocenianie)

8

postawa etyczna nauczycieli

7

stosunek pracy (zatrudnienie,zwolnienie,ocena pracy)

2

inne
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Sposób rozpatrzenia skarg
zasadne lub częściowo zasadne

50

bezzasadne

16

pozostawiono bez rozpoznania

16

w trakcie rozpatrywania

8

brak możliwości rozpatrzenia/brak kompetencji KO

5

przekazane do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

5

wycofane przez skarżących
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Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika
Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim
w roku szkolnym 2017/2018
Wnioski
o wszczęcie
postępowania
wyjaśniającego

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ogółem

67

66

45

42

przekazane
do Komisji
Dyscyplinarnej

23

24

15

21

umorzone

37

32

28

19

w toku

7

10

2

2

Wyniki pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Dolnośląskim w roku szkolnym 2017/2018





Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - 21 spraw.
Kontynuacja postępowania dyscyplinarnego z ub. lat - 11 spraw.
Sprawy zakończone - 21, w tym
 orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej - 20:
nagana z ostrzeżeniem - 12,
zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania - 1,
wydalenie z zawodu nauczycielskiego (równoznaczne z zakazem przyjmowania
ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim) - 1,
uniewinnienie - 3,
odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - 1,
umorzenie postępowania dyscyplinarnego - 2;
 postanowienie Komisji Dyscyplinarnej w związku z zażaleniem na
postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania
wyjaśniającego - 1.

EWALUACJA

Ewaluacja
1 września 2017 r. - 31 sierpnia 2018 r.

194 ewaluacje problemowe
164

30

w szkołach/ placówkach
samodzielnych

w zespołach szkół/
placówek

Ewaluacja
PRZEDSZKOLA
Słabe strony

Mocne strony




realizują podstawę programową
wychowania przedszkolnego
z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji,
podejmują skuteczne działania
profilaktyczne i wychowawcze
wzmacniające wśród dzieci poczucie
bezpieczeństwa fizycznego
i emocjonalnego.



podczas codziennych zajęć rzadko
kształtowana jest umiejętność
eksperymentowania,



monitorowanie i analiza prowadzonych
działań profilaktycznych
i wychowawczych nie zawsze odbywa się
w sposób systemowy i we współpracy
z rodzicami,



wyniki prowadzonych analiz osiągnięć
dzieci nie zawsze wpływają na
indywidualizację nauczania.

Ewaluacja
SZKOŁY PODSTAWOWE, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKA,
SZKOŁY POLICEALNE
Słabe strony

Mocne strony


systematycznie prowadzą diagnozę potrzeb 
i możliwości uczniów,



przestrzegają obwiązujących w szkole
zasad oceniania,



zapoznają uczniów z celami lekcji,



angażują nauczycieli do współpracy,
m.in. w zakresie rozwiązywania
problemów dydaktyczno-wychowawczych
oraz doskonalenia metod i form pracy,



tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się,



wspierają uczniów w trudnych sytuacjach,



w liceach ogólnokształcących często stosuje się
metody podające,



wnioski formułowane na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych są na poziomie dużej
ogólności i rzadko odnoszą się do oceny
skuteczności działań wdrażanych przez
nauczycieli,



działania podejmowane na skutek wniosków
formułowanych na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych rzadko przekładają
się na poprawę jakości nauczania,



zaangażowanie nauczycieli liceów
ogólnokształcących w pracę zespołową
nie ma charakteru powszechnego,

 prowadzą badania wewnętrzne i analizują

ich wyniki,

w niedostatecznym stopniu umożliwia się
uczniom i słuchaczom wpływ na sposób
organizacji i przebieg procesu edukacyjnego,

Ewaluacja
SZKOŁY PODSTAWOWE, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKA,
SZKOŁY POLICEALNE
Słabe strony

Mocne strony
 analizują osiągnięcia uczniów,



 wykorzystują wnioski wynikające

z analizy wyników badań wewnętrznych
i egzaminów zewnętrznych do planowania
procesów edukacyjnych,

 planują pracę pod kątem zaspokojenia

potrzeb słuchaczy, szczególnie
dotyczących zdania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, z wykorzystaniem dobrze
wyposażonych pracowni w sprzęt
multimedialny oraz w pomoce i środki
dydaktyczne.

nie jest powszechne wykorzystywanie
wyników badań zewnętrznych
prowadzonych na zlecenie innych instytucji
niż szkoła,
w szkołach ponadgimnazjalnych pojawiają
się (epizodycznie) niewłaściwe relacje
między uczniami i nauczycielami,



nauczyciele rzadko tworzą warunki do
uczenia się uczniów od siebie nawzajem
oraz do podejmowania własnych decyzji
dotyczących uczenia się na lekcji,



w szkołach policealnych powszechnie
występuje niska frekwencja na zajęciach,



nauczyciele szkół policealnych powszechnie
wskazują na zaniedbania edukacyjne
słuchaczy z poprzednich etapów kształcenia.

Ewaluacja
CKU, CKP, ODiDZ
Słabe strony

Mocne strony


prowadzą badania wewnętrzne,



CKP monitoruje wyniki egzaminów
zewnętrznych, wypracowuje adekwatne
i użyteczne działania do dalszej pracy
z uczniami, co przekłada się na wysokie 
wyniki osiągane przez uczniów na
egzaminach zewnętrznych z większości
kwalifikacji.



nauczyciele placówek na zajęciach
rzadko nawiązują do doświadczeń
pozaszkolnych oraz wydarzeń
w Polsce i na świecie,
nauczyciele ODiDZ nie formułują
wniosków i rekomendacji z analiz
wyników egzaminów zewnętrznych.

Ewaluacja
MOW, MOS, SOSW
Słabe strony

Mocne strony


uwzględniają potrzeby rozwojowe
i możliwości wychowanków
w planowaniu i realizacji procesu
edukacyjno - terapeutycznego,



tworzą przestrzeń do efektywnego
wykorzystania czasu, rozwoju
zainteresowań wychowanków oraz
zdobycia kwalifikacji zawodowych,



podejmują działania wpływające na
pozytywną atmosferę, poczucie
bezpieczeństwa, właściwe relacje
interpersonalne oraz rozwój integracji
społecznej wychowanków.



u niektórych wychowanków występują
zachowania nieakceptowane przez
innych wychowanków i pracowników,
przejawiające się najczęściej agresją
słowną,



nie wszyscy wychowankowie respektują
normy społeczne.

Rekomendacje
W celu podniesienia jakości pracy szkół i placówek
zaplanować na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzenie
zewnętrznej ewaluacji problemowej w zakresie wymagań
dotyczących:
 organizacji procesów edukacyjnych,
 indywidualizacji nauczania,
 uwzględniania wniosków z analizy wyników egzaminów

zewnętrznych oraz badań wewnętrznych i zewnętrznych,
 zarządzania szkołą lub placówką.

Rekomendacje
Uwzględnić w tematyce grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:
 angażowanie rodziców w planowanie i monitorowanie działań

wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w przedszkolach,
 stosowanie metod aktywizujących w pracy z młodzieżą szkół

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
 angażowanie uczniów w organizowanie procesu edukacyjnego,
 wykorzystanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych

do podniesienia jakości pracy szkoły lub placówki.

KONTROLE
PLANOWE

Zaplanowano
175 kontrole
(4 tematy)

Przeprowadzono
175 kontroli
(100% planu)

Lp.

Tematy kontroli planowych
w roku szkolnym 2017/2018

Liczba
przeprowadzonych/
zaplanowanych
kontroli

1.

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

48

2.

Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół
i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka
mniejszości narodowej, etnicznej i języka
regionalnego oraz własnej historii i kultury.

10

3.

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok
szkolny 2018/2019

51

4.

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

66

Wyniki kontroli planowych
wskaźnik (%) szkół, którym wydano zalecenia

Kontrola nr 1
Ocena prawidłowości współpracy publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
z przedszkolami i szkołami
 Kontrolą objęto:

48 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości -

nie wydano zaleceń.

Kontrola nr 1



Liczba przedszkoli, szkół, placówek współpracujących z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi:




przedszkola - 806 (88,18%)
szkoły - 1293 (92,49%)
placówki - 161 (94,7%).

Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem poradni psychologicznopedagogicznych: 135 808.
 Liczba przedszkoli, szkół, placówek, którym poradnie psychologicznopedagogiczne udzieliły wsparcia m. in. w zakresie udzielania i organizowania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowania i realizowania
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET): 1 929.
 Liczba nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów, którym
poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzieliły wsparcia merytorycznego:
14 472.




Współpracujące z poradniami przedszkola, szkoły placówki rzadko wnioskują
o udział pracowników poradni w spotkaniach zespołów dokonujących
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz
opracowujących IPET.

Kontrola nr 2
Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli
w zakresie organizacji nauki języka mniejszości
narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej
historii i kultury.
 Kontrolą objęto:
10 publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół.
 W wyniku kontroli wydano 3 zalecenia

w zakresie
zorganizowania szkoły zgodnie z art. 2 i 19 ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym, tj. objęcia nauką języka
mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego
uczniów posiadających obywatelstwo polskie.

Kontrola nr 3
Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
na rok szkolny 2018/2019
 Kontrolą objęto:

51 publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 W wyniku kontroli wydano 6 zaleceń.

Kontrola nr 3
Wydawane zalecenia dotyczyły:


uwzględniania na liście kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego:







imion i nazwisk kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowanych w kolejności
alfabetycznej,
informacji o liczbie wolnych miejsc,
adnotacji o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia,
dnia podania do publicznej wiadomości listy,
podpisu przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

prawidłowości powoływania składu komisji rekrutacyjnej
(bez udziału dyrektora przedszkola/ szkoły);
 załączania do wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola oświadczenia
o samotnym wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (dla potwierdzenia spełniania kryterium o samotnym
wychowywaniu kandydata w rodzinie);
 uwzględniania, w przypadku potrzeby przeprowadzania drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego, kryteriów określonych przez organ prowadzący.


Kontrola nr 4
Ocena prawidłowości zapewnienia warunków
i organizacji kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 Kontrolą objęto:

66 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia.
 W wyniku kontroli wydano 135 zaleceń.

Kontrola nr 4
Wydane zalecenia najczęściej dotyczyły:


zgodności treści indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych (IPET)
z przepisami prawa, w tym określenia w IPET:






zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę
zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego,
zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
form i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiaru
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
zakresu i sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8
pkt 1) ustawy o systemie oświaty, tj. wymagań niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym odpowiednich zajęć, w tym zajęć
rewalidacyjnych i specjalistycznych;
 przekazywania rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom kopii dokumentów
(wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych).


KONTROLE
DORAŹNE

Kontrole doraźne w dolnośląskich szkołach
i placówkach (2014/2015-2017/2018 )
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Kontrole doraźne w roku szkolnym 2017/2018
(od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.)
Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych ogółem - 580, w tym:
 na skutek stwierdzenia przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej - 237
 na wniosek:








rodziców - 232
Rzecznika Praw Dziecka - 19
nauczycieli - 13
uczniów - 5
Ministra Edukacji Narodowej - 4
innych podmiotów - 70

Zakres kontroli doraźnych szkół i placówek

Liczba
kontroli

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki

168

pomoc psychologiczno - pedagogiczna

113

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

74

współpraca z rodzicami i realizacja kompetencji przez radę
rodziców

61

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

55

prawidłowość sprawowania przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego

52

organizacja pracy przedszkola/szkoły/placówki

51

Zakres kontroli doraźnych szkół i placówek
przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

przestrzeganie zapisów statutu szkoły/placówki
przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania

rekrutacja i przyjmowanie uczniów do szkół i przedszkoli

Liczba
kontroli
44
42
36
13
6

przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 14 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe

130

kontrola realizacji zaleceń po kontrolach planowych i doraźnych

184

inne

59

Zalecenia wydane po przeprowadzonych
kontrolach doraźnych

Liczba
zaleceń

RAZEM

688

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

160

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki

139

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów; przestrzeganie przepisów dotyczących
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

54

przestrzeganie zapisów statutu szkoły/placówki

39

przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 14 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe

37

organizacja pracy przedszkola/szkoły/placówki

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

35
34

Zalecenia wydane po przeprowadzonych
kontrolach doraźnych
współpraca z rodzicami i realizacja kompetencji przez radę rodziców
realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
sprawowanie nadzoru pedagogicznego
zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
działalność rady pedagogicznej
rekrutacja i przyjmowanie uczniów do szkół i przedszkoli
inne

Liczba
zaleceń
30
26
22
20
19

7
6
60

WSPOMAGANIE

Wspomaganie szkół i placówek
(nadzór pedagogiczny)
 Spotkania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

poświęcone reformie oświaty, wdrażanym zmianom
systemowym oraz pełnieniu funkcji dyrektora szkoły/
placówki - 17
 Liczba uczestników - 1450
 Narady w rejonach wizytacyjnych - 118
 Liczba uczestników - 2320
 Konferencja poświęcona funkcjonowaniu szkół
niepublicznych w świetle obowiązujących przepisów
prawa - 1
 Liczba uczestników - 80

Wspomaganie szkół i placówek
(udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

 Konferencja pt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole

ogólnodostępnej - edukacja włączająca” - 1
 Liczba uczestników - 400
 Konferencja pt. „Całościowe zaburzenie rozwoju
a autyzm” - 1
 Liczba uczestników - 45
 Konferencja poświęcona organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej - 1
 Liczba uczestników - 30

Wspomaganie szkół i placówek
(edukacja zdrowotna, edukacja dla bezpieczeństwa)
 Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” - 1
 Liczba

uczestników - 150
 Konferencja poświęcona funkcjonowaniu dziecka
z cukrzycą w placówce oświatowej - 1
 Liczba uczestników - 110
 Szkolenia z zakresu:
organizacji konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” - 1
(liczba uczestników - 63)
 wychowania komunikacyjnego - 4
(liczba uczestników - 87)


Wspomaganie szkół i placówek
(kształcenie zawodowe)
 Konferencja w ramach Konwentu Powiatów Województwa
Dolnośląskiego „Mam zawód - mam przyszłość” - 1
 Liczba uczestników - 100
 Konferencje poświęcona współpracy i wspomaganiu
zawodowych praktyk zagranicznych uczniów (w ramach
działań Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.
Grupa Robocza Nr 2. Eksperci - Kształcenie Zawodowe) - 3
 Liczba uczestników - 270
 Spotkania poświęcone analizie, ocenie i wspomaganiu
szkolnictwa zawodowego w szkołach Dolnego Śląska
(w ramach działań Rady Konsultacyjnej do Spraw Kształcenia
Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty) - 10
 Liczba uczestników - 300

MONITOROWANIE

Lp.

Zakres monitorowania

Liczba

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
podczas zajęć na strzelnicach
funkcjonujących w szkołach.

11

2.

Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej we wszystkich typach szkół.

2188

Monitorowanie nr 1
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas
zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.
Monitorowaniem objęto 11 szkół, w tym:
 5 liceów ogólnokształcących,
 4 technika,
 1 szkoła branżowa I stopnia,
 1 szkołę podstawową.
W 10 szkołach znajdują się strzelnice kryte, w 1 - odkryta.
1624 uczniów korzysta ze strzelnic w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Monitorowanie nr 1
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas
zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.
Szkoły, w których uczniowie korzystają ze strzelnic w ramach
zajęć pozalekcyjnych, podejmują działania w celu zapewnienia
im bezpieczeństwa poprzez:
 zapoznanie uczniów z zasadami BHP,
 prowadzenie zajęć pod nadzorem upoważnionej osoby,

 oznakowanie i zabezpieczenie strzelnicy i miejsc do

przechowywania broni i amunicji,
 zaopatrzenie strzelnicy w środki niezbędne do udzielania

pierwszej pomocy,
 umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP, planu

strzelnicy oraz informacji o numerach alarmowych
telefonów.

Monitorowanie nr 2
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
we wszystkich typach szkół.
 Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

113735, w tym 7383 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
 Liczba uczniów objętych jedną forma pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 65878.


Liczba uczniów objętych 2 i więcej formami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej: 47857.

 Liczba uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia: 66.

Monitorowanie nr 2
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
we wszystkich typach szkół.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana

przede wszystkim we współpracy z:


rodzicami,



poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 Osobami/ podmiotami inicjującymi objęcie ucznia pomocą

psychologiczno-pedagogiczną są najczęściej:


nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem,



rodzice,



dyrektorzy szkół,



poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Monitorowanie nr 2
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
we wszystkich typach szkół.
Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości:


Wykazywanie organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-5 lat), objętych wczesnym wspomaganiem, uczniów objętych nauczaniem
indywidualnym, realizujących indywidualny tok/ program nauki.



Wykazywanie niewłaściwej liczby uczniów objętych poszczególnymi formami pomocy
(nieznajomość form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzajów zajęć, o których mowa
w przepisach prawa).



Brak dostępu do platformy SEO (login, hasło).



Brak możliwości edytowania arkusza monitorowania skutkująca koniecznością usunięcia
wysłanego arkusza i ponownego wypełnienia nowej ankiety.



Problemy z uzyskaniem kontaktu mailowego lub telefonicznego z dyrektorami przedszkoli
i szkół, w szczególności niepublicznych.



Wypełnianie niewłaściwej ankiety (np. dyrektorzy przedszkoli i szkół wypełniali ankietę
skierowaną tylko do dyrektorów szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały
przedszkolne).



Wypełniania ankiet przez nieuprawnione osoby (ankieta przeznaczona dla dyrektora szkoły).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

i maturalnego w roku 2018

Egzamin gimnazjalny 2018
województwo

j. polski

historia,
wos

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

j. angielski

j. niemiecki

wyniki krajowe

68

59

52

56

68

52

mazowieckie

70

61

55

59

72

52

małopolskie

71

62

55

59

69

54

podkarpackie

70

60

53

57

67

50

lubelskie

69

59

52

56

66

50

łódzkie

67

58

52

56

67

50

śląskie

68

59

51

55

69

52

świętokrzyskie

68

58

51

55

66

49

podlaskie

67

59

53

56

69

49

kujawsko-pomorskie

66

56

49

53

65

46

pomorskie

67

58

52

55

67

49

dolnośląskie

67

58

51

55

69

52

opolskie

67

58

51

55

70

65

wielkopolskie

66

58

50

55

66

50

lubuskie

65

57

49

54

66

54

warmińsko-mazurskie

65

56

49

54

64

49

zachodniopomorskie

65

56

48

53

67

52

Matura 2018 - zdawalność

Matura 2018 - zdawalność (z podziałem na typy szkół)
wszyscy zdający

absolwenci liceum
ogólnokształcącego

absolwenci
technikum

dolnośląskie

77%

84%

64%

kraj

79,7%

85,3%

69,6%

dolnośląskie

16%

11%

26%

kraj

14,8%

10,6%

22,3%

2018

zdawalność
egzaminu

prawo
przystąpienia
do egzaminu
poprawkowego
w sierpniu br.

Matura 2018 - zdawalność (powiaty)

Rok szkolny 2018/2019

Podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa
 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do

wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia
ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność i innowacyjność uczniów.
 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów
dostępnych w sieci.

Kontrole planowe
 Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy

psychologiczno - pedagogicznej
(w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych)
Liczba planowanych kontroli: 124
 Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów

międzynarodowych i dwujęzycznych
(w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami międzynarodowymi
i dwujęzycznymi)
Liczba planowanych kontroli: 3
 Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz

funkcjonowania oddziałów sportowych
(w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi)
Liczba planowanych kontroli: 19

Ewaluacja
problemowa MEN w zakresie wymagań:
 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej.
 Uczniowie są aktywni.
 Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym
na rzecz wzajemnego rozwoju.
(w szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, placówkach
kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego)

 Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju.
(w placówkach oświatowo-wychowawczych)

Ewaluacja
problemowa MEN w zakresie wymagań:
 Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji

korzystających z oferty placówki.
 Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju.
(w poradniach psychologiczno-pedagogicznych)

 Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem

ich indywidualnej sytuacji.
 Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju.
(w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania)

Ewaluacja
problemowa MEN w zakresie wymagań:
 Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności

określone w podstawie programowej.
 Wychowankowie są aktywni.
 Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju.
(w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych)

Ewaluacja
problemowa DKO w zakresie wymagań:
nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej.
 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 Dzieci

(w przedszkolach i punktach przedszkolnych)

problemowa DKO w zakresie wymagań:
 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.
 Szkoła lub placówka 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 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych)

Ewaluacja
Liczba planowanych ewaluacji MEN: 72
(60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019)

Liczba planowanych ewaluacji DKO: 48
(40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019)

Łączna liczba wszystkich ewaluacji w 2018/2019
(MEN, DKO)

120

Monitorowanie
 Dostosowywanie bazy lokalowej do wymagań określonych

przepisami prawa.
(w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych
ośrodkach wychowawczych)
 Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania.
(w publicznych szkołach podstawowych)
 Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego

programu i toku nauki.
(w publicznych szkołach podstawowych)
 Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
(we wszystkich typach szkół)

Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
realizowane w 2018 r. (IX-XII)
Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój
ucznia - wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe.
(szkolenie, 16 godzin)
Nauczanie - uczenie się problemowe - wspieranie
kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na
II etapie edukacyjnym - zajęcia laboratoryjne.
(warsztaty, 8 godzin)
Nauczanie - uczenie się problemowe - wspieranie
kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na
II etapie edukacyjnym -zajęcia terenowe. (szkolenie, 8 godzin)
Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
(szkolenie, 4 godziny)
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zmiany
w systemie edukacji. (szkolenie, 8 godzin)
Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, autyzm, zespół
Aspergera) - teoria i praktyka. (warsztaty, 8 godzin)

Liczba
uczestników
100

45

45

500

400
400

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 2018 r.).
prowadzący przesyła do zaopiniowania
organowi nadzoru pedagogicznego zmiany do
arkusza organizacji, przed ich zatwierdzeniem, do:

 Organ




Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
Delegatur Kuratorium Oświaty (zgodnie z właściwością
terytorialną).

Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela

w zakresie oceny pracy
oraz awansu zawodowego nauczycieli

art. 6a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela:
Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy
nauczyciela dokonuje się:
1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela
kontraktowego,
nauczyciela
mianowanego
i nauczyciela dyplomowanego,
2) po zakończeniu dodatkowego stażu,
o którym mowa w art. 9g ust. 8,
3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania
stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela
mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Terminy dokonywania oceny pracy
 Dyrektor szkoły dokonuje oceny w okresie nie dłuższym
niż 3 miesiące
- od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy,
- od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu
dokonywania oceny jego pracy.
W przypadku oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. (NOWOŚĆ)
Do powyższych okresów nie wlicza się:
- okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej
dłużej niż 14 dni (był miesiąc),
- okresów ferii szkolnych,
- okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej
14 dni kalendarzowych, w szkołach, w których nie są przewidziane ferie.

Rozszerzenie skali oceny pracy:





ocena wyróżniająca
ocena bardzo dobra (NOWOŚĆ)
ocena dobra
ocena negatywna

Zasięganie opinii przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela:
 rady rodziców (NOWOŚĆ)
 opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres
stażu (NOWOŚĆ)
 samorządu uczniowskiego (fakultatywnie)
 doradcy metodycznego (obowiązkowo na wniosek nauczyciela,
fakultatywnie z inicjatywy dyrektora) - a w przypadku braku
takiej możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego
lub mianowanego

Oceny pracy:
 dyrektora szkoły/ placówki doskonalenia nauczycieli,
 nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły,
 nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki
dyrektora szkoły przez co najmniej 6 miesięcy
(NOWOŚĆ)

dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny
(kurator oświaty) w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę/ placówkę doskonalenia nauczycieli
po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych
organizacji związkowych działających w tej szkole.

Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji
obowiązków określonych w:
 art. 6 i art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela,
 art. 5 ustawy Prawo oświatowe
i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio
do posiadanego stopnia awansu zawodowego.
Kryteria oceny pracy dyrektora dotyczą stopnia realizacji
obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 ustawy - Karta Nauczyciela
oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe,
w przypadku dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze - także obowiązków określonych
w art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy
Prawo oświatowe.
(NOWOŚĆ)
Rozszerzenie zakresu obowiązków nauczyciela o obowiązek
doskonalenia się zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły.

(NOWOŚĆ)
Określenie w rozporządzeniu
m. in. szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli
(w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu
informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu
postępowania odwoławczego
(Dz. U. poz. 1133)

art. 6a ust. 14 ustawy - Karta Nauczyciela
Dyrektor szkoły ustala regulamin określający
wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 odnoszące
się
do
poziomu
spełniania
poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole
po zasięgnięciu opinii:
 rady pedagogicznej;
 zakładowych organizacji związkowych.

art. 6a ust. 16 - 18 ustawy - Karta Nauczyciela
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organami prowadzącymi szkoły, po zasięgnięciu opinii
organizacji związkowych, ustala regulamin określający
wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół.
Kurator oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi
placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięciu opinii
organizacji związkowych, ustala regulamin określający
wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia
nauczycieli.

W przypadku braku porozumienia w sprawie
regulaminu regulamin ustala organ sprawujący nadzór
pedagogiczny (kurator oświaty).

Organ rozpatrujący odwołanie od oceny pracy:
 podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora
szkoły lub organ dokonujący oceny pracy dyrektora,
 uchyla dokonaną ocenę pracy i ustala nową ocenę pracy,
 uchyla dokonaną ocenę pracy i przekazuje sprawę
do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena
pracy została dokonana z naruszeniem prawa.
(NOWOŚĆ)
Termin rozpatrzenia odwołania od oceny pracy - 30 dni.

Do doręczeń przy dokonywaniu oceny pracy stosuje się
odpowiednio
przepisy
Kodeksu
postępowania
administracyjnego. (NOWOŚĆ)

Przepisy przejściowe
art.123 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
 Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela
wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r.
stosuje się przepisy dotychczasowe.
 Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela
mianowanego po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje się do
dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie
staż na kolejny stopień awansu zawodowego - po zakończeniu tego
stażu.
 Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września
2018 r. posiadają co najmniej trzyletni okres pracy w szkole od dnia
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, po raz pierwszy na
nowych zasadach dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela
Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia
awansu
zawodowego
jest
spełnienie
wymagań
kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e
ust. 1 - 3, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy,
oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty - zdanie egzaminu
przed komisją egzaminacyjną,
2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie
egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie
akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy
dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej
rozmowie.

art. 127 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż
na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem
1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali
oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie
złożyli
wniosku
o
podjęcie
postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena
dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest
dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub
egzaminacyjne
jest
prowadzone
według
dotychczasowych przepisów.

art. 9d ustawy - Karta Nauczyciela (odbywanie stażu)
ust. 4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu
w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może
rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po
przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia
nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
ust. 4a Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany,
legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może
rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po
przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia
nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

art. 130 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
(staż na stopień nauczyciela mianowanego)

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel
kontraktowy może rozpocząć staż na stopień
nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się
co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole
od
dnia
uzyskania
stopnia
nauczyciela
kontraktowego.

Powiązanie z wynagrodzeniami
art. 33a ustawy - Karta Nauczyciela
(dodatek za wyróżniającą pracę)
wchodzi w życie 1 września 2020 r.
ust. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu
się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od
dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz
wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za
wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej,
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie
budżetowej.

art. 133 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
(dodatek za wyróżniającą pracę)
ust. 1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej
w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy przysługuje
od dnia 1 września 2022 r.
ust. 2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia
31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla
nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze
zajęć ustala się w wysokości:
1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. - 3%,
2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - 6%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie
budżetowej.

art. 133 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych (dodatek za wyróżniającą pracę)

ust. 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2,
przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu
legitymującemu się co najmniej trzyletnim
okresem pracy w szkole od dnia nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz
wyróżniającą oceną pracy dokonaną na
zasadach określonych
w art. 6a ustawy
zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

Na stronie internetowej MEN została stworzona zakładka Ocena
pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są
materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli.
Obecnie w zakładce znajdują się pliki:
 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły - odpowiedzi na
pytania.
 Co nowego w ocenie pracy?
 Nowy system oceny pracy nauczycieli.
 Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów
przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny
pracy nauczyciela (wyjściowe materiały do utworzenia
regulaminów dla szkół, przedszkoli, placówek doskonalenia
nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych,
bibliotek
pedagogicznych,
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych i innych ośrodków młodzieżowych, domów
kultury).

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

UPOWSZECHNIANIE
EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.

Od 1 września 2017 roku w życie weszły przepisy, które dają szereg
możliwych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616).
2. 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).
3. 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).
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Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w wymienionych aktach prawnych:
1. Uczniowie z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, w przypadku takiej potrzeby, w ramach indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego (IPET) mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne
indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. W tym przypadku nie ma potrzeby
posiadania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
2. Uczniowie, którzy mają z różnych powodów problemy szkolne i wymagają zajęć
w formie indywidualnej, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w szkole, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno -pedagogicznej.
Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje programy nauczania,
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności
wynikających ze stanu zdrowia. Obejmuje ona zajęcia wspólne z klasą i zajęcia
indywidualne z uczniem w szkole.
Przepisy te nie dotyczą uczniów z niepełnosprawnością,
dla których formy wsparcia określa IPET.
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Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w wymienionych aktach prawnych:
3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
uzależniony jest od potrzeb i możliwości ucznia.
Zadaniem dyrektora szkoły jest ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć
edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w klasie z rówieśnikami
(z uwzględnieniem opinii publicznej poradni oraz konieczności realizacji przez ucznia
podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia
w zawodzie).
4. Indywidualne nauczanie organizowane jest jedynie dla tych uczniów, którzy ze
względu na swoją chorobę nie mogą chodzić do szkoły. Z tego powodu dla tej grupy
uczniów zajęcia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem w miejscu
pobytu dziecka na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania.
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PRZYPOMINAMY!
1. Od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przyspasabiających do
pracy realizowane są nowe podstawy programowe.
2. Podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego
dla
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych została opatrzona komentarzem zawierającym dostosowania do
możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.
3. Dostępne są materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy dla uczniów:
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-zniepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym.html

 niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem
i afazją
https://men.gov.pl/strony/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnych-dostosowanedo-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego.html
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PRZYPOMINAMY!
4. Dla uczniów niewidomych i słabowidzących z klas I, IV, VII są dostosowane
podręczniki.
5. W Systemie Informacji Oświatowej (SIO), w strefie dla zalogowanych dostępne są
materiały edukacyjne w wersji multimedialnej, które zawierają dostosowania tekstowe
i graficzne (symbole PCS). Udostępnione jest również nagranie video w polskim
języku migowym (PJM) dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/ lub
komunikowaniu się uczęszczających do klasy IV i VII.

6. Opracowany i dostępny jest również podręcznik do nauki polskiego języka migowego.
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Uwaga ważne!
1. W dniu 21 sierpnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. sprawie wykazu zajęć prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018 r.
poz. 1601) - wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
2. W dniu 14 września 2018 r. zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej zmieniające rozporządzenie 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.
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Uwaga ważne!
Więcej informacji na temat kształcenia specjalnego i
psychologiczno - pedagogicznej znajdziecie Państwo na stronach:

pomocy

Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne
https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna

Ośrodka Rozwoju Edukacji
https://www.ore.edu.pl/2018/02/uczen-ze-speporadnik-dla-dyrektorow-2/
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/ksztalcenie-specjalne-mowmos-ppp/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/materialy-szkoleniowe-dotyczace-udzielania-pomocypsychologiczni-pedagogicznej-w-szkolach/
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Zmiany w przepisach
oświatowych

Zmiany w ścieżce awansu zawodowego
nauczycieli akademickich
 W art. 9a KN dodany ust. 5:
„5. Nauczyciele akademiccy, posiadający
stopień naukowy oraz legitymujący się co
najmniej 5 - letnim okresem pracy w szkole
wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy
w szkole uzyskują stopień nauczyciela
mianowanego.”

 Z dniem 1 września 2018 r. szkoły nie mogą
już zatrudniać asystentów nauczycieli.
 Osoby zatrudnione w tym charakterze będą
mogły pracować na tym stanowisku nie
dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 Z dniem 1 września 2018 r. szkoły
i przedszkola prowadzone przez inne
podmioty, nie przez JST, są zobowiązane do
zatrudniania nauczycieli na podstawie
umowy o pracę.

Dodatkowe uprawnienie
dotyczące stażu
 W art. 9f KN dodany ust. 4, dający
uprawnienie nauczycielowi przywróconemu
do pracy na podstawie prawomocnego
wyroku sądu, do kontynuowania stażu
przerwanego w wyniku niezgodnego
z prawem ustania stosunku pracy.

Zmiana dotycząca zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego
 Art. 10 ust. 8a KN otrzymał nowe brzmienie,
z którego wynika, że nauczyciel, z którym
nawiązywany jest kolejny stosunek pracy
w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia
rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego
stosunku pracy, nie będzie obowiązany do
przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji
z Krajowego Rejestru Karnego.

Ustalenie w ustawie
nowego pensum dydaktycznego
 Zmiany w art. 42 KN:
Ustawodawca ustalił jednolity tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin pedagogów, logopedów, psychologów,
doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych
(z wyjątkiem zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych), który nie może przekraczać 22 godzin,
a pensum pedagogów specjalnych zatrudnionych
dodatkowo - 20 godzin.

Pensum łączone i godziny
ponadwymiarowe dyrektorów
 Pensum łączone uregulowane teraz wprost w art. 42 ust. 5c,
nie ma więc w takich przypadkach odesłania do uchwał
organów prowadzących.
 Brak możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych
dyrektorom i wicedyrektorom szkół, a także pozostałym
funkcjonariuszom uprawnionym do zniżki godzin.
Wyjątek - konieczność zapewnienia realizacji ramowego planu
nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego
szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji
ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Czas pracy nauczyciela
niepełnosprawnego
 W art. 42a KN dodany ust. 1a, w którym ustawodawca dostosowuje
maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela
niepełnosprawnego w stopniu znacznym i umiarkowanym do
wymogów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się
proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za
pełną godzinę. Nauczyciel nie może mieć godzin ponadwymiarowych.

Zasiłek na zagospodarowanie
 Art.61 KN dotyczący zasiłku na zagospodarowanie
zostaje uchylony z dniem 1 września 2018 r.
 Przepis przejściowy art. 136 i 137 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych stanowi:
nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili
warunki do otrzymania jednorazowego zasiłku na
zagospodarowanie
(zatrudnienie
co
najmniej
w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru zajęć)
zachowują prawo do tego zasiłku.

Zmiana w ustawie Prawo oświatowe.
 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1290) zmienia brzmienie
art. 63 ust. 14 (doprecyzowanie regulacji dotyczącej udziału
związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły) oraz dodaje ust. 1a w art. 73, zgodnie
z którym uchwały rady pedagogicznej podejmowane
w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w szkole lub placówce, w sprawach związanych
z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska,
podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie rozporządzenia:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1574),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja
2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1533),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1485),

 rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli
poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz
nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1601),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach,
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego,

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych
gromadzonych w bazach danych oświatowych,
zakresu
danych
identyfikujących
podmioty
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
przekazywania danych między bazami danych
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień
zbiorczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1630),

 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
szczegółowej
organizacji
publicznych
szkół
i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1531),
 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1023)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek,
w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1478),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek,
w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1498),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie
tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1486).

Komunikaty

Zgody na zatrudnienie
(nowy wniosek, zmiana zasad)

Konkursy przedmiotowe
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
„zDolny Ślązaczek”, „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
 Wszystkie konkursy przedmiotowe (również językowe)

realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu.
 Termin zgłoszenia szkół do udziału w konkursach -

30 września 2018 r.
(tylko poprzez platformę edu.kuratorium.wroclaw.pl elektronicznych zgłoszeń nie potwierdza się pisemnie).
 Strona www. konkursów: zdolnyslazak.interinfo.pl

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
„Orzeł Dolnośląski”
dla wybitego ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej
 Termin składania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty

we Wrocławiu (jeden kandydat ze szkoły) 30 września 2018 r.
 Szczegóły na stronie: www.kuratorium.wroclaw.pl.

Kampania informacyjno-edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej
w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych,
w tym w sieci Internet.
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 kampanii
✔

1 września 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.
Dane kontaktowe

Adam Pauch – tel. 71-3705417, adam.pauch@mf.gov.pl
(w tym zgłaszanie szkół i placówek do udziału w akcji)
Marek Wąsik – Naczelnik Wydziału, tel. 71-3705235

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

Jelenia Góra - 27 sierpnia 2018 r.
Wałbrzych - 28 sierpnia 2018 r.
Legnica - 29 sierpnia 2018 r.
Wrocław - 30 sierpnia 2018 r.

