
KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 

SZKÓŁ I PLACÓWEK

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, sierpień 2021 r.



Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 

i innych zadań realizowanych                      

przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

w roku szkolnym 2020/2021



Ogólna liczba szkół w województwie dolnośląskim 

w latach 2013/2014 – 2020/2021



Szkoły dolnośląskie w latach 2017/2018 – 2020/2021

(według typów)



Ogólna liczba placówek w województwie 

dolnośląskim w latach 2016/2017 – 2020/2021



Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące wniosków 

w sprawie zmian w sieci publicznych szkół i placówek

Rok szkolny 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Likwidacje 44 31 18 35 35

Przekształcenia 46 29 54 16 24

Ogółem 90 60 72 51 59



Opiniowanie arkuszy organizacji

publicznych szkół i przedszkoli

na rok szkolny 2021/2022

Liczba arkuszy, które wpłynęły do DKO – 1636

Liczba wydanych opinii DKO bez zastrzeżeń – 633 (38,7%)



Nauczyciele w dolnośląskich szkołach i placówkach



Awans zawodowy

Postępowanie kwalifikacyjne                                                                                 

na stopień nauczyciela dyplomowanego

rok szkolny 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

liczba 

wniosków

złożonych 

ogółem

1075 1098 982 1064 459

liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie

25 46 1 3 
3

(stan na

15 sierpnia  

2021 r.)



Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających 

kwalifikacji  wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

liczba wydanych 

zgód
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

art. 10 ust. 9 Karty 

Nauczyciela 427 694 1025 1137 1039

art. 7 ust. 1a ustawy

o systemie oświaty/ 

art. 15 ustawy                  

Prawo oświatowe

129 171 190 257 262

wydane zgody 

ogółem 556 865 1215 1394 1301

odmowa wydania 

zgody 11 107 200 144 76



Zgody na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających 

kwalifikacji  wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
(w zestawieniu ujęto te specjalności, na które wydano co najmniej 30 zgód)



Oferty pracy dla nauczycieli
(na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół i placówek)

 Liczba ofert w bazie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

w roku szkolnym 2020/2021:

5437

 Zgłaszanie ofert, dostępność: 

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

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


Akredytacje 

 Akredytacje przyznawane publicznym i niepublicznym placówkom

doskonalenia nauczycieli:

 liczba złożonych wniosków – 4 (akredytacja wstępna)

 liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji – 4 (akredytacja wstępna)

 liczba złożonych wniosków – 2 (akredytacja)

 liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji – 0 (akredytacja)

 w toku – 2 postępowania (akredytacja).

 Akredytacje przyznawane publicznym i niepublicznym placówkom

i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:

 liczba złożonych wniosków – 7

 liczba wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu akredytacji – 5

 liczba wydanych decyzji o odmowie przyznania akredytacji – 0.

 Decyzje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zmianach w zakresie przyznanych

akredytacji – 0.



Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki,

odwołania od oceny pracy nauczyciela, 

odwołania od oceny dorobku zawodowego 

 Ustalone oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki – 185, w tym:

 wyróżniająca – 124 

 bardzo dobra – 60

 dobra – 1.

 Oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki w toku – 44.

 W okresie sprawozdawczym Dolnośląski Kurator Oświaty rozpatrzył 1 wniosek

o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora.

 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – 4, w tym:

 uchylenie oceny pracy dokonanej przez dyrektora szkoły i ustalenie nowej oceny 

pracy nauczyciela – 2

 uchylenie oceny pracy dokonanej przez dyrektora, przekazanie sprawy do ponownego 

ustalenia oceny pracy – 1

 pozostawienie bez rozpoznania – 1.

 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 2

 podtrzymanie oceny dorobku dokonanej przez dyrektora – 1

 uchylenie oceny dorobku dokonanej przez dyrektora szkoły i ustalenie nowej oceny 

pracy – 1. 



Dyrektorzy szkół i placówek 

w roku szkolnym 2020/2021

 140 konkursów na stanowisko dyrektora.

 11 postępowań dotyczących zawarcia porozumienia organów

prowadzących z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w sprawie zamiaru

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

w tym:

 w 7 przypadkach zawarto porozumienie

 w 4 przypadkach – wnioski bez rozpoznania.

 Dolnośląski Kurator Oświaty, na wniosek organów prowadzących, wydał

9 opinii w sprawie odwołania dyrektora szkoły lub placówki,

w tym:

 5 opinii pozytywnych

 3 opinie negatywne

 1 wniosek bez rozpoznania.

 Dolnośląski Kurator Oświaty nie wnioskował do organów prowadzących

w sprawie odwołania dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska.



Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody 



Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach 

i przedszkolach w latach 2016/2017 – 2020/2021



Liczba uczniów według typów szkół 



OLIMPIJCZYCY 2020/2021

Liczba tytułów laureatów olimpiad

przedmiotowych, interdyscyplinarnych

i zawodowych:

47 (szkoła ponadpodstawowa)

28 (szkoła podstawowa)

Olimpiady z najwyższą liczbą zdobytych tytułów laureatów:

 XV Olimpiada Informatyczna Juniorów – 17 

 XXVIII Olimpiada Informatyczna – 15

 XVI Olimpiada Przedsiębiorczości – 6

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022


Zdolni Dolnoślązacy 

w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów

na rok szkolny 

2020/2021 

uzyskało 513

uczniów szkół 

ponadpodstawowych.



Zdolni Dolnoślązacy 

w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium 

ministra właściwego

ds. oświaty i wychowania 

za wybitne osiągnięcia edukacyjne 

w roku szkolnym 2019/2020

uzyskało 47 uczniów.  

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

przesłano 157 wniosków o stypendium

(pozytywnie zaopiniowanych przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).



UCZESTNICY

 48 451 uczniów

 592 szkół podstawowych

XXI edycja konkursu zDolny Ślązak

LAUREACI

 323 uczniów 

Laureaci konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych

szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

FINALIŚCI

 232 uczniów



UCZESTNICY z Dolnego Śląska 

 433 uczniów

 41 szkół podstawowych 

XXVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy.

FINALIŚCI

 6 uczniów 

Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów rekrutacyjnych

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych:

 laureatom przyznaje się 7 punktów

 finalistom – 5 punktów.

LAUREACI

 1 uczeń 



UCZESTNICY

 32 uczniów

 10 szkół podstawowych 

i 4 szkoły ponadpodstawowe 

XIV edycja konkursu 

Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956

FINALIŚCI

 12 uczniów,
w tym 6 ze szkoły podstawowej

LAUREACI

 2 uczniów

Uzyskanie tytułu laureata uprawnia uczniów szkoły podstawowej do otrzymania 2 dodatkowych

punktów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych.



UCZESTNICY z Dolnego Śląska 
od etapu międzyszkolnego

 57 uczniów

 21 szkoły ponadpodstawowe

XIV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa 

im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy.

FINALIŚCI

 11 uczniów

LAUREACI

 3 uczniów



XXVII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Temat tegorocznej sesji:

Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu

drogowskazów we współczesnym świecie według wartości

i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać

nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości

w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub

społeczności, w której mieszkasz?

Link do prac konkursowych: https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2021.nsf/results.xsp

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazł się

zespół dwóch uczennic z Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Górze z województwa

dolnośląskiego – III miejsce w Polsce.



Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Orzeł Dolnośląski

Finaliści konkursu

Kacper Kubacki

uczeń Zespołu Szkół Technicznych

„Mechanik” w Jeleniej Górze

Adrian Pacuszka

uczeń I Liceum Ogólnokształcącego

im. Bolesława Krzywoustego

w Głogowie

Maksymilian Skica

uczeń Akademickiego Liceum

Ogólnokształcącego Politechniki

Wrocławskiej

Dawid Tarnowski

uczeń I Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Laureatka 

VIII edycji Konkursu Orzeł Dolnośląski 2020

Maria Kliś 

uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III 

im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu



S K A R G I



Liczba zarejestrowanych skarg  

2015/16 – 2020/21 



Sposób rozpatrzenia skarg
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Wszczęte postępowania wyjaśniające przez  Rzecznika 

Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim 

w roku szkolnym 2020/2021

Liczba wniosków

o wszczęcie 

postępowania 

wyjaśniającego

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Ogółem 45 42 39 91 68

Przekazane do Komisji

Dyscyplinarnej* 15 21 17 25 30

Umorzone* 28 19 20 34 16

W toku* 2 2 2 32 22
* Stan na sierpień w danym roku szkolnym



Wyniki pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

przy Wojewodzie Dolnośląskim w roku szkolnym 2020/2021

 Wszczęto 33 postępowania dyscyplinarne, w tym:

 15 zakończono wydaniem orzeczeń:

 uniewinnienie nauczyciela – 2

 nagana z ostrzeżeniem – 11

 zwolnienie z pracy – 1

 zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela             

w okresie 3 lat od ukarania – 1

 18 jest w toku.

 Rozpatrzono 4 odwołania od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela, w tym:

 utrzymano decyzję dyrektora szkoły – 3

 uchylono decyzję dyrektora – 1.

 Przeprowadzono 20 postępowań dyscyplinarnych wszczętych w latach 2017 – 2020, które zakończono

wydaniem orzeczeń:

 uniewinnienie nauczyciela – 6

 nagana z ostrzeżeniem – 12

 zwolnienie z pracy – 1

 wydalenie z zawodu nauczyciela – 1.

 5 postępowań dyscyplinarnych wszczętych w latach 2016 – 2020 zawieszono do zakończenia

postępowania karnego.



EWALUACJA



Ewaluacja

w publicznych

szkołach/placówkach

9 ewaluacji

Przeprowadzono 10* ewaluacji

(10%)

w niepublicznych

szkołach/placówkach

1 ewaluacja

Zaplanowano 100 ewaluacji

* Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych ewaluacji ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.



K O N T R O L E

P L A N O W E



Zaplanowano

189 kontroli
(6 tematów)

Przeprowadzono

81* kontroli

(43% planu)

* W związku z pandemią koronawirusa nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych kontroli.



Lp. Tematy kontroli planowych 

Liczba 

przeprowadzonych

kontroli

1.
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w szkołach.
50

2.

Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć 

w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

18

3.

Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym 

organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie 

indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia.

13



K O N T R O L E 

D O R A Ź N E



Kontrole doraźne w dolnośląskich 

szkołach i placówkach (2016/2017 – 2020/2021)



Kontrole doraźne 

w roku szkolnym 2020/2021

Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych ogółem – 291, w tym:

 z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – 81

 na wniosek:

 rodziców – 142

 Rzecznika Praw Dziecka – 15

 nauczycieli – 4

 Ministra Edukacji i Nauki – 2

 Dyrektora OKE – 2

 Rzecznika Praw Obywatelskich – 1

 innych podmiotów – 42.



Zakres kontroli doraźnych szkół i placówek
Liczba 

kontroli

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki
82

udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 59

współpraca z rodzicami oraz realizacja kompetencji przez radę 

rodziców
51

kontrola realizacji zaleceń 49

organizacja pracy szkoły/ placówki 40

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 37

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 37



Kontrole doraźne 

w roku szkolnym 2020/2021

 Liczba szkół, w których przeprowadzono kontrolę doraźną – 231.

 Liczba szkół, w których wydano zalecenia po przeprowadzonej 

kontroli – 144 (62%).

 Liczba wydanych zaleceń – 642.



WSPOMAGANIE



Wspomaganie szkół i placówek 

 Narady wizytatorów z dyrektorami szkół i placówek w rejonach

wizytacyjnych – 200

 liczba uczestników – 3247

 Druga Międzypowiatowa Narada Szkoleniowa – Kształcenie zawodowe

2021 na Dolnym Śląsku. Sytuacja edukacyjna na Dolnym Śląsku w okresie

pandemii COVID – 19 – 1

 liczba uczestników – 78

 Konferencja – Inauguracja Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE –

Erasmus+. Programy europejskie: PO WER, Edukacja, Bilateralne.

7 lat Erasmusa Plusa na Dolnym Śląsku

 liczba uczestników – 114

 Posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji

Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej – 1

 liczba uczestników – 73



Wspomaganie szkół i placówek

 Konferencja – Edukacja włączająca – dawne dylematy, nowe

doświadczenia – 1

 liczba uczestników – 100

 Regionalne spotkanie dotyczące Specjalnych Centrów Edukacji

Włączającej – 1

 liczba uczestników – 100

 Szkolenie dotyczące wydawanych przez poradnie orzeczeń

o potrzebie kształcenia specjalnego – 1

 liczba uczestników – 24



Wspomaganie szkół i placówek

 Seminarium Asystent Dziecka z Doświadczeniem Migracyjnym

– Asystent Międzykulturowy – 2

 liczba uczestników – 15

 Jak uczyć uczniów z doświadczeniem migracji – prezentacja metody

JES PL w ramach projektu ORE – 1

 liczba uczestników – 20

 Spotkanie online Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami

dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcone

szczepieniom dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 prowadzonym

w ramach Narodowego Programu – 1

 Spotkania online Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z rodzicami uczniów

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z udziałem specjalistów – 3



MONITOROWANIE



Lp. Zakres monitorowania Liczba

1.
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 

uczniów w procesie kształcenia.
101

2.
Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa 

i odpowiednich warunków pobytu w placówce.

12

3.

Wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy 

programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 

w przedszkolach.

1285

4. Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia. 3

5. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 13



Monitorowanie pracy szkół 

w sytuacji zagrożenia epidemicznego

wybrane zakresy



 Monitorowanie przeprowadzono w okresie od 10.12.2020 r. do 08.01.2021 r.

 W badaniu udział wzięło 1347 publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych

i specjalnych, łącznie 89% szkół funkcjonujących na obszarze województwa

dolnośląskiego.

Wyniki monitorowania (wybrane)

 Większość dyrektorów zgodnie z przepisami prawa organizowała i realizowała

zadania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zdecydowana większość szkół (97%) prowadziła zajęcia z wykorzystaniem

infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, w tym 72% szkół

wyłącznie z użyciem tej infrastruktury. Jednak nie wszyscy dyrektorzy tych szkół

(1,3%) określili zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez

nauczycieli do realizacji zajęć.

Podsumowanie monitorowania sposobu organizacji pracy szkół  i realizacji 

zadań przez dyrektorów w roku szkolnym 2020/2021, w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19



Podsumowanie monitorowania sposobu organizacji pracy szkół  i realizacji 

zadań przez dyrektorów w roku szkolnym 2020/2021, w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Większość szkół (64%) zmodyfikowała program wychowawczo-profilaktyczny

odpowiednio do potrzeb uczniów, jednak blisko co ósma z tych szkół (12,4%)

dokonała modyfikacji tego programu niezgodnie z przepisami prawa

(tj. w szczególności bez porozumienia z radą rodziców).

 W co trzeciej szkole (32%) stwierdzono przypadki długotrwałej nieobecności

uczniów na zajęciach edukacyjnych organizowanych zdalnie.

 Dyrektorzy szkół objętych monitorowaniem zadeklarowali, że wykorzystują do

doskonalenia procesów edukacyjnych prowadzonych zdalnie wnioski z działań

prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz informacji uzyskanych od

rodziców, uczniów i nauczycieli (dotyczących organizacji i przebiegu zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).



Rekomendacje 
dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty

 W ramach wspomagania omówić z dyrektorami szkół wyniki Raportu z monitorowania
sposobu organizacji pracy szkół i realizacji zadań przez ich dyrektorów w roku szkolnym
2020/2021, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w odniesieniu
do przepisów prawa.

 Zobowiązać dyrektorów, którzy nie określili zasad bezpiecznego uczestnictwa
w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych
wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć do ich opracowania.

 Zdiagnozować, w jaki sposób przypadki długotrwałej nieobecności uczniów na zajęciach
edukacyjnych organizowanych zdalnie wpłynęły na wyniki klasyfikacji śródrocznej
w szkołach.

 Zdiagnozować sposób wykorzystania przez dyrektorów szkół wniosków z działań
prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz informacji uzyskanych od
rodziców, uczniów i nauczycieli do doskonalenia procesów edukacyjnych prowadzonych
zdalnie.

 Przeprowadzić monitorowanie dotyczące wpływu nauczania zdalnego na realizację
podstawy programowej.



Podsumowanie monitorowania sposobu organizacji pracy szkół  i realizacji 

zadań przez dyrektorów w roku szkolnym 2020/2021, w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
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Podsumowanie monitorowania sposobu organizacji pracy szkół i realizacji 

zadań przez dyrektorów w roku szkolnym 2020/2021,  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu



Wyniki egzaminów 

ósmoklasisty i maturalnego 

w roku 2021



Egzamin ósmoklasisty 2021 – średnie wyniki

województwo j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki

wyniki krajowe 60 47 66 49

mazowieckie 64 52 71 54

małopolskie 64 52 69 63

podkarpackie 62 49 65 58

lubelskie 61 47 63 58

opolskie 58 45 66 60

śląskie 61 47 67 56

dolnośląskie 58 45 66 49

świętokrzyskie 59 47 65 58

łódzkie 58 48 65 53

pomorskie 58 46 65 44

podlaskie 58 47 65 59

wielkopolskie 58 45 63 44

lubuskie 57 43 64 48

kujawsko-pomorskie 57 43 62 42

zachodniopomorskie 56 42 63 46

warmińsko-mazurskie 56 42 61 45









Matura 2021 - zdawalność (powiaty)



Nadzór pedagogiczny 

w roku szkolnym 2021/2022



Kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez

właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia

w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie

właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji

klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej

kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek

edukacyjnych.



Kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej

pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój

umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,

w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.



Kontrole planowe

 Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych

(w szkołach ponadpodstawowych)

 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki

zdrowotnej

(w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach

z branży opieki zdrowotnej)

 Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

i kursach umiejętności zawodowych

(w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach

zawodowych i kursach umiejętności zawodowych)

 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

(w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego)



Kontrole planowe

 Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym

w szkołach specjalnych

(w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych

w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe)

 Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi

oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub

obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach

oświaty innych państw

(w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)

 Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej

szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły

(w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu

terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022)



Komunikaty



Bezpieczny powrót do szkoły

przekazanie szkołom

pakietów edukacyjnych

przekazanie szkołom środków 

bezpieczeństwa i ochrony osobistej
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Zmiana przepisów dotyczących 

zabezpieczenia druków szkolnych

Okres przejściowy do 12 lipca 2024 r.
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Zmiany w przepisach 

dotyczących funkcjonowania 

domów wczasów dziecięcych
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Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów 

oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi 

na terenie województwa dolnośląskiego, 

dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym

przemocy w rodzinie:

www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace

Wśród tych instytucji znajdują się m.in. placówki udzielające

tymczasowego schronienia, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

przemocy w rodzinie, podmioty realizujące programy korekcyjno-

edukacyjne, jednostki specjalistycznego poradnictwa, wraz z danymi

teleadresowymi do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

http://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace


Projekt mLegitymacja Szkolna

mLegitymacja – elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej,

czyli legitymacja w smartfonie.

 Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość

i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu

ulg i zwolnień z opłat.

 To bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie cenione jest

zarówno przez uczniów, jak i rodziców.

Szczegółowa informacja o projekcie znajduje się na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna


Konkursy przedmiotowe 

organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych

zDolny Ślązak 

 Konkursy przedmiotowe są realizowane przez Dolnośląski

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 Termin zgłoszenia szkół do udziału w konkursach –

do 30 września 2021 r. 

(wyłącznie przez platformę edu.kuratorium.wroclaw.pl 

elektronicznych zgłoszeń nie potwierdza się pisemnie)

 Strona www. konkursów: zdolnyslazak.interinfo.pl



Nabór wniosków o przyznanie pomocy 

stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach 

Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów zawodowych.

Regulamin Programu, stosowne załączniki oraz 

informacje o Programie znajdują się na  stronie 

projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl
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http://www.stypendialny-dolnyslask.pl/


Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Orzeł Dolnośląski

dla wybitnego ucznia szkoły ponadpodstawowej

 Termin składania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

(jeden kandydat ze szkoły) – do 30 września 2021 r. 

 Szczegóły na stronie: www.kuratorium.wroclaw.pl

ścieżka dostępu: Strona główna » Szkoły i placówki » Konkursy, 

olimpiady, zawody, turnieje » Orzeł Dolnośląski

 Wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną (w wersji papierowej).

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/orzel-dolnoslaski/


Szkolenie 

nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Dolnośląski Kurator Oświaty 

we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, 

Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego 

oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji 

na przełomie września i października 2021 r. 

planuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania 

komunikacyjnego.   

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nauczycieli szkół podstawowych 

wraz z formularzem zgłoszenia zostanie zamieszczone na początku roku 

szkolnego 2021/2022 na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Zainteresowane szkoły proszone są o śledzenie informacji na naszej stronie.



Platforma info.kowroc.pl

Przypominamy, że: 

 najlepiej używać zaktualizowanych przeglądarek chrome lub 

firefox;

 do zalogowania się należy użyć jako loginu adresu mailowego 

szkoły samodzielnej lub zespołu szkół/placówek wpisanego do 

SIO;

 aby zmienić lub nadać nowe hasło należy skorzystać z tej opcji 

przed zalogowaniem podając maila szkoły; instrukcja 

resetowania hasła przychodzi na tego maila.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu



Biblioteczka prezentacji na 

platformie info.kowroc.pl
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Potwierdzenie udziału w konferencji 

poprzez elektroniczny formularz, 

po zalogowaniu się na stronie info.kowroc.pl
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