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WNKPS.020.      .2021.MK      Wrocław,  24 sierpnia 2021 r.     

        

Szanowni Państwo, 

Burmistrzowie, Wójtowie,  

Dyrektorzy szkół publicznych i 

niepublicznych, osoby prawne i fizyczne 

prowadzące szkoły podstawowe, 

przedszkola i placówki na terenie 

powiatów strzelińskiego, średzkiego,  

złotoryjskiego, a także starosta oraz 

dyrektorzy szkół ponadpodstawowych  

powiatu złotoryjskiego. 

 

 

W związku z reorganizacją pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informuję, że 

od dnia 1 września 2021 r. nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami 

podstawowymi, przedszkolami oraz placówkami specjalnymi i poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi w powiecie strzelińskim i średzkim, sprawowany dotychczas przez 

pracowników Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach przez Delegatury 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tj. odpowiednio przez Delegaturę w Wałbrzychu 

i Legnicy, natomiast nadzór pedagogiczny sprawowany w powiecie złotoryjskim dotychczas 

prowadzony przez Delegaturę w Legnicy w całości przejmie Delegatura w Jeleniej Górze. 

W związku z powyższym informuję, że Delegatura w Wałbrzychu obejmie swoim 

zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły, placówki specjalne i poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące w gminach powiatu strzelińskiego, tj. gminie 

Borów, gminie Kondratowice, Gminie Przeworno, gminie Strzelin, oraz gminie Wiązów.  

Delegatura w Legnicy przejmie nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami 

podstawowymi, przedszkolami, placówkami specjalnymi i poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi leżącymi na terenie gmin powiatu średzkiego, tj. gminie Kostomłoty, gminie 

Malczyce, gminie Miękinia, gminie Środa Śląska oraz gminie Udanin.  

Natomiast Delegatura w Jeleniej Górze obejmie swoim nadzorem wszystkie szkoły, 

przedszkola i placówki w gminach powiatu złotoryjskiego, tj. gminie Pielgrzymka, Świerzawa, 

Zagrodno, Złotoryja oraz gminach miejskich, Wojcieszów i Złotoryja. 
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Powyższe oznacza, że od 1 września 2021 r. wszelką korespondencję związaną 

z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego należy kierować na adresy ww. delegatur za wyjątkiem aneksów do arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2021/22 (wprowadzanych w terminie do 30 września 2021 r.), 

które jeszcze w tym roku kalendarzowym należy przesłać odpowiednio na adres Wydziału 

Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego we Wrocławiu w przypadku gmin powiatu 

strzelińskiego i średzkiego oraz Delegatury w Legnicy w przypadku gmin powiatu 

złotoryjskiego. 

Niezależnie od ww. zmiany organizacyjnej informuję, że dyrektorzy przedszkoli, szkół                                     

i placówek specjalnych z terenu powiatu strzelińskiego, średzkiego i złotoryjskiego uczestniczą                                      

w konferencjach podsumowujących rok szkolny 2020/2021 oraz otwierających rok szkolny 

2021/2022, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

Ponadto informuję, że dane teleadresowe Delegatur oraz wykaz wizytatorów 

sprawujących nadzór pedagogiczny w gminach ww. powiatów znajdują się w załączniku 1 

(powiat strzeliński ), załączniku 2 (powiat średzki) i załączniku nr 3 (powiat złotoryjski). 
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Załącznik nr 1   

 

Delegatura w Legnicy 

ul. F.Skarbka 3 

59-220 Legnica (wejście od ulicy Bankowej)   

tel. 76 713 50 56,fax 76 713 50 55; e-mail: legnica@kowroc.pl 

godziny pracy: od 7.30 do 15.30 

Dyrektor – Elżbieta Knychalska 

 

Nadzór pedagogiczny w powiecie średzkim prowadzą:  

 szkoły podstawowe i przedszkola – wizytator, pani Ewelina Rabiej-Kulczycka  

tel. 76 713 50 51; e-mail: erabiej-kulczycka@kowroc.pl 

 szkoły i placówki specjalne oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna –  

starszy wizytator, pani Maria Leżak  

tel. 76 713 50 17; e-mail: mlezak@kowroc.pl 
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Załącznik nr 2   

Delegatura w Wałbrzychu  

Aleja Wyzwolenia 22-24  

58-300 Wałbrzych  

tel. 74 842 20 64 fax. 74 842 20 71; email: walbrzych@kowroc.pl 

godziny pracy: od 7 do 15  

Dyrektor – Małgorzata Sandecka 

 

Nadzór pedagogiczny w powiecie strzelińskim prowadzą:  

 szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Wiązów  

starszy wizytator, pani Jadwiga Warszawa; 

tel. 571 227 910; e-mail: jwarszawa@kowroc.pl, 

  szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Borów  

starszy wizytator, pani Danuta Skrobacka;  

tel. 571 227 908; e-mail:dskrobacka@kowroc.pl 

 szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Przeworno 

wizytator, pani Elwira Chamczyńska; 

tel. 571 227 900; e-mail: echamczynska@kowroc.pl 

 szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Kondratowice – od 01.10.2021 r. 

wizytator, pani Beata Ślipko  

tel. 571 227 900; e-mail: bslipko@kowroc.pl 

 szkoły podstawowe i przedszkola w gminach Strzelin – od 01.10.2021 r. 

wizytator, pani Beata Ślipko  

tel. 571 227 900; e-mail: bslipko@kowroc.pl 

 szkoły i placówki specjalne oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna –  

starszy wizytator, pani Danuta Pierzynka  

tel. 571 227 907  ; e-mail: dpierzynka@kowroc.pl 
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załącznik nr 3  

Delegatura w Jeleniej Górze  

ul. Piłsudskiego 12, 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 641 31 30; fax 75 641 01 78; email: jeleniagora@kowroc.pl 

Dyrektor – Jolanta Studniarek 

 

Nadzór pedagogiczny w powiecie złotoryjskim prowadzi wizytator, pani Sylwia Ciszek; 

e-mail: sciszek@kowroc.pl 

Ponadto, przypominam, że nadzór pedagogiczny nad szkołami specjalnymi i placówkami 

kontynuuje starszy wizytator, pani Bożena Browarczyk. 
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