
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY  

 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich 

delegatur (Dz. U.  z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1.  W regulaminie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik  

do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, 

zmienionym zarządzeniem nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 8: 

a) w ust. 1:  

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

             „1) Wydział Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego;”, 

           - uchyla się pkt 3, 

b) w ust. 3: 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) Wydziałem Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego;”, 

 - uchyla się pkt 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wydział Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, 

Wydział Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 

swoim zasięgiem obejmuje Miasto Białystok oraz powiaty: białostocki, 

bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski.”, 

d) uchyla się ust. 5; 

 

2) w § 10: 

a) w ust. 1:  

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia 

Specjalnego;”, 

- uchyla się pkt 3, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Dyrektorzy, o których mowa w ust 1 pkt 1-2 oraz 4-6 kierują pracą komórek 

organizacyjnych przy pomocy zastępcy dyrektora.”; 

 

3) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, 

Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów, 

Delegaturze w Suwałkach oraz w Delegaturze w Łomży zatrudnia się 

pracowników na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych oraz 

stanowiskach urzędniczych niewymagających kwalifikacji pedagogicznych.”; 

 

4) w § 16 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zakresu działania Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia 

Specjalnego należy w szczególności:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi 

przedszkolami, szkołami podstawowymi, w tym specjalnymi, innymi formami 

wychowania przedszkolnego, ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi, 

publicznymi i niepublicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz specjalnymi: szkołami ponadpodstawowymi, szkołami 

ponadgimnazjalnymi, gimnazjami, młodzieżowymi ośrodkami 

wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, specjalnymi 

ośrodkami szkolno-wychowawczymi, specjalnymi ośrodkami 

wychowawczymi, ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi, które znajdują 

się na terenie objętym zasięgiem działania Wydziału, poprzez: 

a) ewaluację działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej przedszkoli, szkół i placówek, 

b) kontrolę przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej przedszkoli, szkół i placówek,  

c) wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, 

d)   monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek;”, 

c)  w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach przedszkoli, szkół  

i placówek publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i 

fizyczne oraz przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych,”, 

d)  w pkt 4: 

- lit. a otrzymuje brzmienie: 

  „a) zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia szkoły publicznej liczącej 

nie więcej niż 70 uczniów osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobie fizycznej,”, 



- lit.c i d otrzymują brzmienie: 

  „c) sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, szkół podstawowych oraz  szkół specjalnych, 

  d) arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i  placówek,”, 

- lit. g i h otrzymują brzmienie: 

  „g) zamiaru likwidacji lub przekształcenia przedszkola, szkoły lub placówki 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego z jednostek objętych 

nadzorem Wydziału, 

h) spełniania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy, w przypadku szkoły 

niepublicznej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem 

rozpoczęcia działalności lub w trakcie prowadzenia działalności, na wniosek 

osoby prowadzącej,”, 

- w  lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. j w brzmieniu: 

 „j) spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 

ust.1 pkt 1 ustawy w przypadku niepublicznych młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ubiegających się o wpis do ewidencji 

placówek niepublicznych, na wniosek osoby prowadzącej;”, 

e)  po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające 

działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;”, 

f)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz 

nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co 

najmniej 6 miesięcy, w porozumieniu z organem prowadzącym;”, 

g) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) udział w komisjach egzaminacyjnych oraz kwalifikacyjnych dla nauczycieli, 

zgodnie z zakresem działania Wydziału, ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,”, 

h) uchyla się pkt 14, 

i) uchyla się pkt 18-20; 

 

5) w § 17: 

 a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami 

ponadpodstawowymi, szkołami ponadgimnazjalnymi, gimnazjami, placówkami 

oświatowo-wychowawczymi, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami 

kształcenia praktycznego, ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

bursami szkolnymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami 



pedagogicznymi, które znajdują się na terenie objętym zasięgiem działania 

Wydziału, poprzez:”, 

 b)  uchyla się pkt 4, 

 c) w pkt 7:  

- lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) arkuszy organizacji publicznych szkół  i  placówek,”, 

- uchyla się lit. h, 

 d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki, nauczyciela, któremu 

czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczyciela 

pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej 6 

miesięcy, w porozumieniu z organem prowadzącym;”, 

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) udział w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i 

dyplomowanego, zgodnie z zakresem działania Wydziału;”, 

f) uchyla się pkt 22, 

g) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

    „23a) realizacja zadań wynikających z programów rządowych na rzecz dzieci  

i młodzieży;”, 

h) uchyla się pkt 24; 

 

6) uchyla się § 18; 

 

7) w § 19 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

    a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi 

przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, 

placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, które znajdują się na 

terenie objętym zasięgiem działania Delegatury, poprzez:”, 

b) w pkt 4: 

- lit.c i d otrzymują brzmienie: 

  „c) sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, szkół podstawowych oraz  szkół specjalnych, 

d) arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i  placówek,”, 

- uchyla się lit. h, 

- lit. i otrzymuje brzmienie: 



  „i) spełniania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy, w przypadku szkoły 

niepublicznej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem 

rozpoczęcia działalności lub w trakcie prowadzenia działalności, na wniosek 

osoby prowadzącej,”, 

c)  w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

 „j) spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

123 ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku niepublicznych młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 

wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

ubiegających się o wpis do ewidencji placówek niepublicznych, na wniosek 

osoby prowadzącej;”, 

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) udział w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, 

mianowanego i dyplomowanego, zgodnie z zakresem działania Delegatury;”, 

e) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające 

działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;”, 

f)    pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 

oraz oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez 

okres co najmniej 6 miesięcy, w porozumieniu z oragnem prowadzącym;”, 

g) pkt 14-16 otrzymują brzmienie: 

„14) wspomaganie Wydziału Kadr i Organizacji w zakresie zadań związanych  

z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie działania Delegatury; 

  15) wspomaganie Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia 

Specjalnego w zakresie zadań związanych z organizacją olimpiad, 

konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa  

i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na terenie działania Delegatury; 

    16) wspomaganie Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych  

i Gimnazjów w wykonywaniu zadań z nadzoru nad realizacją tzw. 

grantowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;”, 

h)  po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) wspomaganie Wydziału Kadr i Organizacji w wykonywaniu zadań 

związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy 

Wojewodzie Podlaskim;”; 

 

8) w § 20 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 



„24) uwierzytelnianie świadectw, dyplomów i indeksów do obrotu prawnego  

z zagranicą wydawanych przez szkoły;”, 

b) pkt 40 otrzymuje brzmienie: 

„40) koordynowanie zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, zgodnie z zawartym 

porozumieniem;”, 

c) po pkt 46 dodaje się pkt 46a-46h w brzmieniu: 

„46a)  nadzór i wspomaganie organizacji wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t  

ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa; 

  46b)   obsługa Systemu Informacji Oświatowej; 

  46c) opracowywanie statystycznych informacji zbiorczych oraz udostępnianie 

informacji z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej; 

  46d) prowadzenie postępowań w sprawach uznawania świadectw lub innych 

dokumentów wydanych za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną oraz 

postępowań w sprawach potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień 

uzyskanych za granicą do kontynuacji nauki; 

46e) wydawanie apostille do dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego  

z zagranicą wydanych przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego  

i placówki kształcenia praktycznego; 

46f) rozpatrywanie pism i udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących pragmatyki 

zawodowej nauczycieli; 

46g) przygotowywanie projektów zgody na zatrudnienie nauczyciela, który nie 

posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska oraz 

osoby niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie zawodowe 

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć; 

46h)  wykonywanie zadań związanych z obejmowaniem przez Kuratora honorowym 

patronatem konkursów, przeglądów i innych imprez;”;  

 

9) w § 24 ust. 1 uchyla się pkt 4; 

 

10) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Podlaskiego. 

 

 

 

Podlaski Kurator Oświaty 

 

                                                                                                mgr Beata Pietruszka 


