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 Nadzór pedagogiczny  w świetle nowelizacji ustawy Prawo oświatowe 

 

Małgorzata Sienna 



Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora 
Placówki/szkoły. Nowa rola kuratora. 
 
Zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego. Nowe przepisy - 
nowe wyzwania i obowiązki dyrektora. 
 
Na czym polega nadzór pedagogiczny?  
Formy nadzoru pedagogicznego. 
 
Dokumentacja sporządzana przez szkoły. 

Plan prezentacji 

 

 
 

 

 



Jakie są kompetencje i zadania kuratora 
oświaty? 

Plan prezentacji 

 

 
 

 

 



Nowa rola Kuratora Oświaty – Ustawa Prawo Oświatowe Art.51.1 

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje  
w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze 
województwa, a w szczególności: 
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78; 

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do: 

a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek, 

zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz 

niepublicznych szkół i placówek, 

b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz 

 w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 



Nowa rola Kuratora Oświaty – Ustawa Prawo Oświatowe Art.51 cd 

 

5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką 

oświatową państwa; 

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych  

w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy  

o Radzie Dialogu Społecznego; 

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji 

osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru 

pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli 

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach 

11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,  
z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa  
i ministra właściwego do spraw zdrowia;  



Nowa rola Kuratora Oświaty – Ustawa Prawo Oświatowe Art.51 cd 

 

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek 

prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez 

organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy; 

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania  

i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom 

patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów; 

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy  

o systemie oświaty, na obszarze województwa; 

15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących 

młodocianymi pracownikami; 

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie 

obronności. 



 Na czym podlega nadzór pedagogiczny? 
 
Co podlega nadzorowi pedagogicznemu? 
 
Do czego mają prawo nauczyciele,  
wykonujący czynności z zakresu  
nadzoru pedagogicznego? 
  
Jakie działania są podejmowane przez organ  
nadzoru pedagogicznego w przypadku  
uchybień? 
 
Jakie mogą być konsekwencje w przypadku  
stwierdzenia przez organ nadzoru pedagogicznego 
niedostatecznych efektów kształcenia?  

 

 



Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi - Prawo oświatowe 
Art..180 

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi - Prawo oświatowe. 
sprawują właściwi kuratorzy oświaty. 
 Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę prowadzi działalność  

z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie 
rozporządzeń lub statutu lub nie wypełnia zobowiązań….. organ sprawujący nadzór pedagogiczny może 
polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. 
Art.  14.  [Szkoły publiczne, szkoły niepubliczne] 
3.   Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która: 
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego; 
2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar 
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; 
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5; 
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego; 
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone 
dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio; 
7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych. 
 



Nadzór pedagogiczny polega na: 
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów 
kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkół i placówek; 
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom  
w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych; 
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia 
nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny Ustawa Prawo Oświatowe Art.55  

 

 
 

 

 



2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 
1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia 
przydzielonych im zajęć; 
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących 
obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; 
4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; 
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy  
o tych prawach; 
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny Ustawa Prawo Oświatowe 
Art.55  

. 

 1) obserwowanie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 
2) ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 

 

 



3. Nauczyciele, wykonujący czynności z zakresu nadzoru 
pedagogicznego mają prawo: 
1) wstępu do szkół i placówek; 
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu 
nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; 
3) wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli 
potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz 
dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowanie do 
prowadzenia danych zajęć; 
4) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora 
szkoły; 
5) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, 
opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę; 
6) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, 
wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny Art.55.  

 

 
 

 

 



 Jakie możliwości i zadania ma dyrektor szkoły  
w odniesieniu do zaleceń wynikających  
z przeprowadzonych czynności nadzoru pedagogicznego? 
  

 

 

Nowe przepisy oznaczają nowe wyzwania i obowiązki dyrektora! 



4. Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, mogą wydawać dyrektorom 
szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz  
z terminem ich realizacji. 
5. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, 
o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. 
6. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, 
o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 
- w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia  
o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić: 
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz  
o sposobie ich realizacji. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny Ustawa Prawo 
Oświatowe Art.55  

  
 

 
 

 

 



7. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły 
lub placówki, organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie 
od środków, o których mowa w ust. 4, zawiadamia  
o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub 
placówkę. 
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać 
organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia 
wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się 
odpowiednio. 
9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać 
dane osobowe pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie 
niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny  

Ustawa Prawo Oświatowe Art.55  

 

 

 



1. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący 
prowadzi działalność z naruszeniem przepisów 
niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty albo 
rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić,  
w drodze decyzji, usunięcie uchybień  
w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny  
Ustawa Prawo Oświatowe Art.56  

 

 

 



2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania  
w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub 
placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu  
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu 
następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
3. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień,  
o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie 
terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni  
w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem  
o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę. 

Na czy polega nadzór pedagogiczny Ustawa Prawo Oświatowe Art.56   

 

 

 



Nowa rola Kuratora Oświaty – Ustawa Prawo Oświatowe Art.56 

3. W  przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra, w sytuacji określonej w ust. 3, 

właściwy minister odwołuje dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego 

bez wypowiedzenia. 

4. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, niewykonanie polecenia, o którym mowa  

w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej 

szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest równoznaczne  

z postawieniem jej w stan likwidacji. 

5. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także 

sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień, o których mowa  

w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego 

nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Przepisów ust. 1 i 6 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło  

w uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku kurator 

oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym naruszeniu wojewodę. 

 



Ustawa Prawo Oświatowe Art.57 

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością 
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 
 
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności: 
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami 
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami 
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem; 
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy pracowników i uczniów; 
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

 



Formy nadzoru pedagogicznego 
 
1) ewaluacja; 
2) kontrola; 
3) wspomaganie; 
4) monitorowanie. 
 

 

 



 Dokumentowanie 
 
w tym  
dokumentacja pracy szkoły, nauczyciela, wychowawcy klasy 
 
  

 

 



Przykłady dokumentacji 

 Dokumentacja przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej  

i opiekuńczej.  

 Dokumentacja nauczyciela wynikająca z organizacji przebiegu 

kształcenia.  

 Dokumentacja wychowawcy klasy i zespołu nauczycielskiego 

uczącego dany oddział.  

 Uchwały i zarządzenia dyrektora jako wewnętrzne akty normatywne 

obowiązujące w szkole  

  Dokumentacja do monitorowania wdrażania i realizacji podstawy 

programowej. 

 

 



dokumentowanie 

 

Żaden przepis nie reguluje sposobu prowadzenia  

i dokumentowania monitorowania realizacji podstawy programowej  

w szkole.  

Decyzję w tej sprawie podejmuje zawsze dyrektor.  

Warto pamiętać, że przeprowadzone w ramach nadzoru 

pedagogicznego działania powinny dostarczyć rzetelnej informacji  

o procesach zachodzących w szkole.  

Przykładową dokumentację, która może pomóc w monitorowaniu można 

znaleźć na portalach oświatowych wspierających dyrektora szkoły. 



Źródła informacji 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z póżn.zm. 

Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   

z późn. zm. 
E-serwis Oświatowy <bok@elettery.pl> 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej 

działalności.  

Z tej przyczyny trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. 
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Dziękuję za uwagę 


