
Plan nadzoru pedagogicznego
Podlaskiego Kuratora Oświaty

na rok szkolny 2021/2022



1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny na każdy 
rok szkolny w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, którego ten plan 
dotyczy. 

2. Dyrektor szkoły lub placówki  na każdy rok szkolny   
w terminie do 15 września roku szkolnego, którego 
ten plan dotyczy.

Plan nadzoru pedagogicznego opracowują:



1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty/Dyrektora szkoły 
lub placówki w roku szkolnym 2020/2021.

2. „Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  
w roku szkolnym 2021/2022” ustalone przez Ministra 
Edukacji i Nauki w dniu 8 lipca 2021 r.

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia:



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.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa c.d.



• szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 
specjalnych,

• niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie 
w zawodach branży opieki zdrowotnej,

• szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności 
zawodowych.

Kontrole planowe będą realizowane w: 



• „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów 
międzynarodowych”.                                                         
(szkoły ponadpodstawowe)

• „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego 
w branży opieki zdrowotnej”.
(niepubliczne szkoły policealne prowadzące kształcenie 
w zawodach z branży opieki zdrowotnej)

Kontrole planowe– tematyka



• „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.        
(szkoły i placówki prowadzące kształcenie na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych)

• „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.
(przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego)

Kontrole planowe  – tematyka



• „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych 
kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”.        
(szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe, w tym 
zorganizowane 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”.
(publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Kontrole planowe  – tematyka



• „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania 
i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz 
arkuszy organizacji pracy szkoły”.        
(publiczne szkoły podstawowe, prowadzane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar 
likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022)

Kontrole planowe  – tematyka



Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia,          
w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz 
organ prowadzący szkołę  lub placówkę  o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru 
pedagogicznego.

Kontrole planowe  



• Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz 
wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym 
wniosków z kontroli (na naradach dla dyrektorów szkół/placówek, 
na stronie internetowej kuratorium).

• Organizowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 
narad/konferencji informacyjnych, problemowych, 
podsumowujących realizację zadań dla dyrektorów 
szkół/placówek, organów prowadzących w województwie 
podlaskim.

• Upowszechnianie informacji o zmianach w przepisach prawa oraz 
o istotnych zagadnieniach dotyczących zmian systemowych 
w oświacie.

Wspomaganie



• Wspieranie szkół i placówek w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią COVID-19, kształcenia zawodowego, 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wdrażania Zintegrowanej 
Strategii Umiejętności.

• Organizowanie spotkań wizytatorów z dyrektorami szkół/placówek 
w ramach funkcjonujących rejonów wizytacyjnych, z 
uwzględnieniem typów szkół, ich specyfiki i potrzeb (nie mniej niż 
2 spotkania w roku szkolnym).

Wspomaganie



• Kontrola realizacji zaleceń wydanych dyrektorom szkół/ placówek 
w roku szkolnym 2020/2021.

• Kontrola spełniania warunków określonych w art. 14 ust.3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe przez szkoły 
niepubliczne.

• Kontrole doraźne w szkołach placówkach wynikające z bieżących 
problemów uczniów, nauczycieli, rodziców – na wniosek różnych 
podmiotów. 

Działania doraźne



• Kontrola przestrzegania przez szkoły niepubliczne warunków 
określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –
Prawo oświatowe w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. 

• Kontrola zgodności organizacji pracy szkoły z arkuszem organizacji.

Działania doraźne c.d.



Plan nadzoru pedagogicznego PKO na rok szkolny 
2021/2022 dostępny na stronie internetowej KO

www.kuratorium.bialystok.pl/category/nadzor-
pedagogiczny

http://www.kuratorium.bialystok.pl/category/nadzor-pedagogiczny


Dziękuję za uwagę

mgr Barbara Buraczewska
Wicekurator Oświaty



Wnioski z nadzoru pedagogicznego 
realizowanego przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2020/2021



Ewaluacje

Wnioski

1. Procesy edukacyjne w szkole zazwyczaj przebiegają w życzliwej atmosferze, 
jednak podczas zajęć uczniowie czasami mają obawy przed popełnieniem 
błędu lub zgłoszeniem, że czegoś nie rozumieją.

2. Wszystkie grupy społeczności szkolnej zaangażowały się w organizację 
zdalnego procesu kształcenia w czasie pandemii, co wpłynęło na jego 
sprawny przebieg.  

3. Przebieg procesów edukacyjnych w poradni ma charakter celowy, 
nakierowany na rozwój osób korzystających z poradni, a podejmowane przez 
poradnię działania podnoszą jakość i skuteczność jej pracy.

4. Pracownicy poradni wspólnie planują i organizują procesy edukacyjne, 
wykorzystują formy i metody oparte na najnowszych osiągnięciach wiedzy 
pedagogicznej, tworząc atrakcyjne środowisko uczenia się dla nauczycieli oraz 
instytucji działających w środowisku.



Ewaluacje

Rekomendacje

1. Organizować procesy edukacyjne w sposób, który będzie w większym stopniu 
motywował uczniów do aktywnego uczenia się, m.in. poprzez   prowadzenie 
lekcji z wykorzystaniem metod opartych na najnowszych osiągnięciach wiedzy 
pedagogicznej.

2. Doskonalić nauczycieli w zakresie stosowania najnowszych osiągnięć wiedzy 
pedagogicznej w praktyce edukacyjnej, m.in. w celu zwiększania
zainteresowania uczniów tematyką prowadzonych zajęć.



Kontrole planowe

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu 
wizyjnego w szkołach

1. Dyrektorzy kontrolowanych szkół opracowali i wdrożyli „Regulamin 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego”, przestrzegają obowiązujących 
przepisów w tym zakresie. 

2. We wszystkich szkołach objęto monitoringiem korytarze szkolne oraz teren 
wokół budynków szkolnych. Dodatkowo, w niektórych szkołach 
monitoringiem objęto szatnie oraz obiekty sportowe.

3. Monitoring w szkołach pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną 
i wspomagającą bezpieczeństwo uczniów.

Wnioski



Kontrole planowe

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu 
wizyjnego w szkołach

Kontynuować działania związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego 
w szkołach w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

Rekomendacja



Kontrole planowe

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

1. Szkoły zgodnie z przepisami prawa organizują zajęcia indywidualne lub w 
grupie do pięciu uczniów oraz udzielają pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

2. W arkuszach organizacji kontrolowanych szkół uwzględniono godziny 
wybranych zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnie lub w grupie 
do pięciu uczniów.

3. W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono 
wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem lub w 
grupie do pięciu uczniów oraz minimalny i/lub maksymalny wymiar godzin 
wybranych zajęć edukacyjnych realizowanych z uczniem.

Wnioski



Kontrole planowe

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

4. Zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dokonuje 
okresowych wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia 
z uwzględnieniem oceny efektywności indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego w zakresie realizowania z uczniem wybranych 
zajęć edukacyjnych oraz w zależności od potrzeb modyfikuje własne 
działania.

5. Uczniowie objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizują w szkole 
programy nauczania z dostosowaniem metod i form pracy do ich 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych.

Wnioski



Kontrole planowe

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

1. Kontynuować współpracę szkół z organami prowadzącymi, rodzicami i 
publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie 
organizowania zająć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej 
oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego.

2. Upowszechnić wśród nauczycieli i rodziców informacje na temat  
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia jako jednej z form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

Rekomendacje



Kontrole doraźne

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w roku szkolnym 2019/2020 
zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 
oświatowe 

1. Zdecydowana większość dyrektorów zrealizowała terminowo wydane 
zalecenia pokontrolne.

2. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in. obowiązków dyrektora 
w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia 
dokumentacji, w tym dostosowania zapisów statutu do obowiązującego 
prawa oświatowego oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w roku szkolnym 2019/2020 
zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 
oświatowe

Wzmocnić nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad jakością i systematycznością 
prowadzenia dokumentacji oraz zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki.

Rekomendacja



Kontrole doraźne

Kontrole doraźne wynikające z interwencji zgłaszanych do 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

1. Nadzór pedagogiczny nad przebiegiem nauczania z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość oraz ocenianiem uczniów, niewłaściwie 
sprawowany przez niektórych dyrektorów szkół, zagrażał w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, a także utrzymywaniu pozytywnych relacji 
uczniów i rodziców ze szkołą.

2. Niepodejmowanie przez niektóre szkoły w okresie ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty działań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych, 
zwiększyło zagrożenie występowania niepowodzeń szkolnych oraz osłabiło 
efektywność wcześniej podejmowanych działań. 

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrole doraźne wynikające z interwencji zgłaszanych do 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

3. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji szkolnej w niektórych 
szkołach utrudniają właściwą kontrolę przebiegu procesów edukacyjnych oraz 
realizację innych statutowych zadań szkoły.

4. W niektórych szkołach wąski zakres wspomagania nauczycieli w realizacji 
działań dydaktyczno-wychowawczych w okresie pandemii wpływał 
negatywnie na jakość ich pracy oraz poziom zadowolenia uczniów i rodziców. 

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrole doraźne wynikające z interwencji zgłaszanych do 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

1. Skierować w większym stopniu nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub 
placówki na przebieg procesów kształcenia z uwzględnieniem wsparcia 
uczniów, adekwatnego do ich możliwości, a także na ocenę efektów kształcenia.

2. Stale monitorować przebieg zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (realizowanych w szkole zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznych lub wynikających z rozpoznania nauczycieli) 
oraz zajęć rewalidacyjnych, realizowanych na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

3. Zapewnić wsparcie nauczycieli w realizacji przez nich zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych poprzez organizację doskonalenia 
wewnątrzszkolnego, współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 
oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. 

Rekomendacje



Kontrole doraźne

Kontrole doraźne wynikające z interwencji zgłaszanych do 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

4. Dbać o konstruktywną, bieżącą komunikację z rodzicami oraz terminowo 
i rzeczowo udzielać pisemnych odpowiedzi na pisma wpływające od rodziców 
i innych podmiotów.

5. Doskonalić znajomość prawa oświatowego wśród dyrektorów szkół i placówek 
(wizytatorzy) i nauczycieli (dyrektorzy), w tym przepisów związanych z 
czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

6. Terminowo powiadamiać organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie 
realizacji zaleceń oraz rzeczowo udzielać pisemnych informacji dotyczących 
realizacji tych zaleceń, uwzględniając zaplanowane działania, kontrolę ich 
wdrażania oraz ocenę uzyskanych efektów.

Rekomendacje



Kontrole doraźne

Kontrole w zakresie spełniania art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez szkoły niepubliczne

1. W szkołach dla dorosłych stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia 
dokumentacji szkolnej, np. ksiąg słuchaczy, arkuszy ocen, dzienników 
lekcyjnych.

2. Występują niezgodne z prawem lub zbyt ogólnikowe regulacje (lub ich brak) 
związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy oraz 
dokumentowaniem działań w tym zakresie.

3. Stwierdzono niepełne wyposażenie szkół w sprzęt techniczno-dydaktyczny 
pod względem ilościowym i jakościowym w stosunku do wyposażenia 
opisanego w podstawach kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrole w zakresie spełniania art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez szkoły niepubliczne

4. Nie dostosowano programów nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych 
do podstaw programowych i ramowych planów nauczania.

5. Zatrudniano nauczycieli niezgodnie z kwalifikacjami.

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrole w zakresie spełniania art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez szkoły niepubliczne

1. Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli (Dz. U. 2020 r., poz. 1289).

2. Dążyć do zapewnienia pełnego wyposażenia szkół w sprzęt techniczno-
dydaktyczny niezbędny do realizacji kształcenia w kwalifikacji prowadzonej 
w szkole i opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie 
szkolnictwa branżowego.

3. Doskonalić dyrektorów szkół w zakresie prawa wewnątrzszkolnego, 
dokumentacji szkolnej, procedur szkolnych dotyczących oceniania, 
klasyfikowania i promowania słuchaczy.

Rekomendacje



Kontrole doraźne

Kontrole związane z dokonywaną oceną pracy dyrektora szkoły lub 
placówki

1. Większość dyrektorów, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty, skutecznie zarządzała szkołą lub placówką we 
współpracy z właściwymi organami szkoły.

2. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące planowania, organizowania 
i dokumentowania pracy szkoły lub placówki, w tym działań wynikających 
z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Wnioski



Kontrole doraźne

Kontrole związane z dokonywaną oceną pracy dyrektora szkoły lub 
placówki

Doskonalić kompetencje dyrektorów szkół/placówek w zakresie organizacji, 
planowania pracy i dokumentowania nadzoru pedagogicznego.

Rekomendacja



Kontrole doraźne

Kontrole przeprowadzone na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli –
zgodność organizacji pracy nauczycieli w szkołach publicznych z 
przepisami prawa oświatowego (od 1.09.2018 r. do 31.12.2020 r.)

Stwierdzono niewystarczający nadzór dyrektora szkoły nad realizacją zajęć 
wynikających z ramowych planów nauczania, monitorowaniem liczby godzin zajęć 
lekcyjnych realizowanych przez poszczególnych nauczycieli oraz w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole.

Wniosek

Rekomendacja

Wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w zakresie realizacji zajęć 
edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania i zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom w szkole.



Dziękuję za uwagę

mgr inż. Franciszek Górski
Dyrektor Wydziału Szkół 

Ponadpodstawowych
i Kształcenia Ustawicznego



Monitorowanie

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia

1. Szkoły rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów w oparciu o ich obserwację, 
analizę postępów edukacyjnych i zachowania, skuteczność 
wykorzystywanych metod nauczania i stosowanych pomocy dydaktycznych, 
informację od rodziców oraz analizę czynników środowiskowych, a także 
informacje zawarte w dokumentacji specjalistów (w przypadku uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonują 
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów). 

2. Niektóre szkoły nie zawsze identyfikują przyczyny występujących deficytów i 
trudności oraz występujące w środowisku nauczania i wychowania bariery 
oraz ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia, co może być 
przeszkodą w planowaniu adekwatnych działań.

Wnioski



Monitorowanie

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia

3. Nauczyciele realizują działania zaplanowane na podstawie przeprowadzonych 
diagnoz, sporządzonych indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych i wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania 
uczniów, a także diagnoz z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, jednak zbyt rzadko w bieżącej pracy wymieniają się 
informacjami na temat sytuacji ucznia i sposobów pracy, które są skuteczne. 

4. Szkoły analizują efektywność działań podejmowanych przez nauczycieli 
i specjalistów, a wnioski w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia wdrażają w trakcie dalszej pracy. 

5. Nauczyciele doskonalą się w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb 
uczniów, nie zawsze jednak mają możliwość uzyskania informacji, jak 
rozwiązywać konkretne problemy występujące w szkole.

Wnioski



Monitorowanie

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia

1. Monitorować uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 
w procesie kształcenia.

2. Wskazać ośrodkom doskonalenia nauczycieli potrzebę organizacji szkoleń, 
które uwzględniałyby rozwiązywanie konkretnych problemów występujących 
w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 

Rekomendacje



Monitorowanie

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich 
warunków pobytu w placówce

1. Wszystkie badane placówki organizują swoją pracę w oparciu o przepisy prawa, 
jednak badania bezpieczeństwa wychowanków nie są prowadzone 
systematycznie.

2. Wychowankowie mają możliwość wyboru i udziału w zajęciach rozwijających 
zainteresowania oraz kompetencje społeczne, w tym również poza ośrodkiem, co 
pozytywnie wpływa na ich resocjalizację. 

3. Nauczyciele i pracownicy dokonują oceny efektów podejmowanych działań, 
a wnioski wykorzystują do modyfikacji indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych oraz programów pracy poszczególnych grup. Istotną rolę w 
zakresie tworzenia warunków umożliwiających aktywne i pełne uczestnictwo 
uczniów/dzieci w życiu szkoły lub placówki odgrywa zatrudnianie kadry 
pedagogicznej z odpowiednimi kwalifikacjami oraz systematycznie poprawiające 
się warunki lokalowe i stan wyposażenia szkół/placówek.

Wnioski



Monitorowanie

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich 
warunków pobytu w placówce

Zorganizować naradę dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
w celu upowszechnienia przykładów dobrej praktyki z zakresu stosowania 
przepisów prawa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz 
prowadzenia badań  bezpieczeństwa wychowanków.

Rekomendacja



Monitorowanie

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania 
kompetencji cyfrowych w przedszkolach

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy 
wychowania przedszkolnego posiadają dostęp do Internetu oraz są 
wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne wspomagające rozwijanie 
kompetencji cyfrowych.

2. Nauczyciele realizują treści podstawy programowej w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, przeprowadzają z dziećmi zajęcia z 
wykorzystaniem TIK, kształcą u wychowanków kompetencje cyfrowe, jednak 
zbyt rzadko dają dzieciom możliwość samodzielnego  wykorzystywania 
narzędzi informatycznych. 

Wnioski



Monitorowanie

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania 
kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Należy promować dobre praktyki w zakresie wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolach.

Rekomendacja



Monitorowanie

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Badane branżowe szkoły II stopnia zorganizowały kształcenie zgodnie z 
przepisami prawa w tym zakresie.

Wniosek

Rekomendacja

Promować kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w celu zwiększenia 
zainteresowania absolwentów branżowych szkół I stopnia kontynuacją 
kształcenia w branżowych szkołach II stopnia oraz w formach pozaszkolnych w 
ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.



Wspomaganie

1. Podlaski Kurator Oświaty na bieżąco za pomocą różnych środków, w tym 
narad, konferencji, komunikacji elektronicznej, przekazywał informacje na 
temat zmian w przepisach prawa oraz nowych rozwiązań w obszarze 
nauczania, wychowania i opieki. 

2. Popularyzacja szkolnictwa zawodowego przyczyniła się do promocji 
kształcenia w branżowych szkołach I i II stopnia oraz technikach.

3. W czasie epidemii szczególnym wsparciem objęto szkoły i placówki, których 
dyrektorzy zgłosili trudności z wdrażaniem wytycznych Ministra Edukacji 
i Nauki i Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie metod i technik kształcenia na 
odległość, w tym wykorzystania zintegrowanej platformy edukacyjnej 
epodreczniki.pl, przyczyniło się do dostosowania metod i form pracy szkół 
oraz placówek do ich potrzeb i możliwości.

Wnioski



Wspomaganie

1. W ramach wspomagania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dyrektorów szkół i 
placówek organizować cyklicznie konferencje online w celu m.in. szybszego 
przekazywania informacji o najważniejszych zmianach w przepisach 
oświatowych oraz ich stosowania w praktyce. 

2. Rozwijać współpracę z instytucjami edukacyjnymi – placówkami doskonalenia 
nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, okręgową komisją 
egzaminacyjną – w celu wypracowania i wypromowania przykładów wsparcia 
różnych form pracy szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia na odległość, w tym promowanie wykorzystania zintegrowanej 
platformy edukacyjnej epodreczniki.pl.

3. Kontynuować wspieranie dyrektorów w zakresie organizacji kształcenia 
zawodowego, w szczególności właściwego stosowania klasyfikacji zawodów oraz 
realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Rekomendacje



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Z programu mogą skorzystać:

• szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
• szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019, a w 

latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i 
oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,

• szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
• szkoły za granicą,
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub 

słabowidzących (SOSW),
• szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła 
może skorzystać z Programu tylko raz.



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

• wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 
września dla organów prowadzących szkoły

• wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom 
prowadzącym szkoły (w 2021 r. do 31 października, a w latach 2022-2024 do 31 
sierpnia)

• wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych - zestawu dla 
nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość (maksymalna wysokość wsparcia 14 000 zł)

• rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu 
(realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

• doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby 
wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do 
jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu

• doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego 
szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

• doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o 
uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach 
realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej

• dookreślenia wymagań jakościowych i prawnych
• wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia 

finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów (do 28 września br.)



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa 
Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wszelkich informacji udziela koordynator ds. innowacji w edukacji 
wiz. p. Marek Krzysztof Brzozowski (tel. 85 748 48 22)



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025

W ramach nowej edycji NPRCz 2.0 wsparcie będą mogły otrzymać:
1. w ramach Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego –

na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,

2. w ramach Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na 
zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania 
promujące czytelnictwo.



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025

Przepisy przejściowe przewidujące szybsze terminy składania wniosków 
o udzielenie wsparcia finansowego:
1. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne wnioski 

składają do organu prowadzącego do 3 września b.r.
2. Organ prowadzący składa wniosek do wojewody do 10 września.
3. Wojewodowie przekazują ministrowi zbiorczą informację o wysokości 

wnioskowanych kwot wsparcie do 17 września.
4. Zespoły powołane przez wojewodę oceniają wnioski do 24 września.
5. Uruchomienie rezerwy celowej przez Ministra Finansów następuje do 30 

września.



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025

Udział w obecnej edycji programu będą mogły wziąć także te szkoły i biblioteki 
pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2016-2020.

Wysokość wsparcia dla:
• placówek wychowania przedszkolnego – od 1,5 do 3 tys. zł
• szkół – od 3 do 12 tys. zł
• bibliotek pedagogicznych – 3 tys. zł.

Wkład własny organy prowadzącego – 20% kwoty kosztów realizacji zadania.



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na 
cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-
edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych 
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021.



Komunikaty, informacje

Programy rządowe

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w latach 2020–2022.



Komunikaty, informacje

Programy Ministra Edukacji i Nauki

WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły – przywrócenie i podniesienie 
poziomu aktywności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające

Dobrze wiedzieć – program profilaktyki krótkowzroczności



Komunikaty, informacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki dostarczy środki ochrony osobistej 
przed zakażeniem COWID 19.

Dostawy realizowane będą poprzez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.

Termin dostaw: 24 sierpnia – 17 września 2021 r. w godzinach 8.00 – 16.00
W przeddzień dostawy lub w dniu dostawy szkoła zostanie powiadomiona 
mailowo lub telefonicznie.

Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych uruchomi numer telefonu, pod 
którym będzie można kontaktować się w sprawie dostawy: 19 239 (w menu 
należy wybrać 0, a następnie 4).



Komunikaty, informacje

Suwałki 10 września 2021 r.
57 Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka    

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Olimpijskiej 
„XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020”

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadpodstawowych 
i  osoby dorosłe

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW – od 23 sierpnia do 7 września 2021 r. wyłącznie za 
pomocą formularza elektronicznego na stronie:

https://olimpiada.kuratorium.bialystok.pl 



Komunikaty, informacje

Krajowa Administracja Skarbowa wznawia akcję edukacyjną 
„Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

Adresaci: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 
rodzice, nauczyciele.

W ramach trwania akcji prowadzone będą lekcje w szkołach dla wskazanych 
adresatów.

Koordynator akcji w woj. podlaskim: 
Pan Krzysztof Lewczuk, tel. 85 66 55 617
krzysztof.lewczuk@mf.gov.pl



Komunikaty, informacje

Bardzo prosimy o terminowe i rzetelne przekazywanie informacji, danych, 
adekwatnych do kierowanych do Państwa próśb.

Ocena pracy dyrektora.

Informacja o szczepieniach uczniów.



Dziękuję za uwagę

mgr Krzysztof Sochoń
Dyrektor Wydziału Przedszkoli,  

Szkół Podstawowych 
i Kształcenia Specjalnego



Zmiany w prawie 

oświatowym

26 sierpnia 2021 r. 



3 kwietnia 2021 r. weszła w życie (z wyjątkami):

Ustawa 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 619).

 W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dodano
przepis art. 26b, który w sposób kompleksowy reguluje sprawy

monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

 Informacje o karierach absolwentów – zbierane corocznie
i prezentowane w ujednoliconej, porównywalnej między latami
formie – będą mogły zostać wykorzystane do ulepszenia
metodologii prognozowania zapotrzebowania na zawody
i kwalifikacje.



Monitoring  karier absolwentów 

Monitoring prowadzić będzie minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania na podstawie:

 danych z systemu informacji oświatowej;

 danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

 danych gromadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne;

 danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach
płatników składek.



1 lipca 2021 r. weszła w życie:

Ustawa 

z dnia 17 marca 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762)

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
dokonano zmiany w art. 37 dotyczącym wydawania przez
dyrektora szkoły, do której dziecko zostało przyjęte,
zezwolenia na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.



Edukacja domowa – zmiany

Zmiana art. 37 ustawy Prawo oświatowe polega na
uchyleniu:

 wymogu przedkładania przez rodziców
ubiegających się o tzw. edukację domową opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 warunku aby przedszkole, szkoła podstawowa lub
szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało
przyjęte znajdowały się na terenie województwa,
w którym zamieszkuje dziecko.



29 maja 2021 r. weszło w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 28 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983)

Rozporządzenie umożliwiło szkołom ubieganie się o środki 
finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w 

opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego.



23 lipca 2021 r. weszło w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 20 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1343)

 zwiększono liczbę godzin zajęć wspomagających z 10 do 15 godzin 
na oddział

 podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć 
wspomagających

 zmieniono przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających 
w klasie IV szkoły podstawowej



Zajęcia wspomagające 

– najczęstsze pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-
zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-

odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-odpowiedzi


3 lipca 2021 r. weszło w życie (z wyjątkami):

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków 

(Dz. U. poz. 1203)



Nowelizacja rozporządzenia

 uchyla przepisy i wzory druków dla dotychczasowych
gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych, a także świadectw dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w
sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze
względu na zakończenie okresu ich wydawania;

 dostosowuje przepisy do przepisów ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o dokumentach publicznych oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca
2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń
dokumentów publicznych przed fałszerstwem;

 wprowadza zmiany o charakterze porządkującym.



Nowelizacja rozporządzenia  
- świadectwa i druki szkolne

Zgodnie z ustawą o dokumentach publicznych:

 dokumentem publicznym drugiej kategorii jest m.in.
świadectwo dojrzałości, natomiast

 dokumentami publicznymi trzeciej kategorii są m.in.:

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 świadectwa ukończenia szkoły,

 legitymacje szkolne oraz

 dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.



Nowelizacja rozporządzenia  
- świadectwa i druki szkolne

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów
publicznych przed fałszerstwem określa wykaz minimalnych
zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla
poszczególnych kategorii dokumentów publicznych.

 Jednym z rodzajów zabezpieczeń dla dokumentów publicznych
drugiej i trzeciej kategorii jest oznaczenie indywidualne.

 W rozporządzeniu dodano szczegółowe regulacje odnoszące
się do oznaczenia indywidualnego świadectw i innych druków
szkolnych (Załącznik nr 8 – opis zabezpieczeń, na wzorach
druków naniesiony został kod oznaczenia indywidualnego)



Świadectwa i druki szkolne – okres przejściowy

 Okres przejściowy, w którym nadal mogą być wydawane
dokumenty publiczne na blankietach niespełniających
wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń wynika z art. 73
ustawy o dokumentach publicznych.

 W przypadku dokumentów kategorii trzeciej (w tym świadectw
ukończenia szkoły i legitymacji szkolnych) okres ten wynosi
pięć lat od daty wejścia w życie tej ustawy (12 lipca 2019r.), czyli

do 12 lipca 2024 roku

 W związku z powyższym szkoły jeszcze przez trzy lata mogą
wydawać uczniom świadectwa ukończenia szkoły i legitymacje
szkolne na dotychczas obowiązujących poddrukach i drukach,
które nie spełniają wymogów wynikających z przepisów
określających minimalne zabezpieczenie dokumentów.



9 sierpnia 2021 r. weszło w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

(Dz. U. poz. 1427).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) dotyczącym 

absolwentów szkół starego ustroju szkolnego



W rozporządzeniu

 zmieniono przepisy w taki sposób, aby dotyczyły one wyłącznie
egzaminu maturalnego

 dodano absolwentów posiadających wykształcenie średnie branżowe,
ponieważ do egzaminu maturalnego, oprócz absolwentów
posiadających wykształcenie średnie, mogą przystępować, również
absolwenci posiadający wykształcenie średnie branżowe

 dostosowano organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego
do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 482), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego
2022/2023 dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego;

 w latach szkolnych 2022/2023–2028/2029 egzaminy maturalne
będą równolegle przeprowadzane zgodnie z przepisami obu
rozporządzeń



Egzamin maturalny 

Zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, egzamin maturalny,
na podstawie przepisów rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r., będzie przeprowadzany
dla:

 absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum
ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2026/2027,

 absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum
– do roku szkolnego 2027/2028,

 absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli
kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci
dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029.



20 sierpnia 2021 r. weszło w życie

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 1519)



Nowelizacja rozporządzenia 

przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których
zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów
wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

do dnia 31 sierpnia 2022 r., 

tj. w terminie dłuższym niż określono obecnie w
rozporządzeniu (31 grudnia 2021 r.).



20 sierpnia weszło w życie

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia  17 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 1525)

Rozporządzenie określa sposób realizacji zadań jednostek 
systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal 

trwającego na terenie Polski stanu epidemii



Nowelizacja rozporządzenia

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny – wymagania

 W 2022 r., podobnie jak w 2021 r., egzamin ósmoklasisty i
egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na
podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w
załącznikach do rozporządzenia.

 W 2022 r. egzamin ósmoklasisty nie będzie
przeprowadzany z czwartego przedmiotu
obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.



Nowelizacja rozporządzenia

Egzamin ósmoklasisty - terminy

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:

1) w terminie głównym:

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach
dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
wiosennym w maju (24-26 maja 2022 r.),

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym w styczniu;

2) w terminie dodatkowym:

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach
dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
wiosennym w czerwcu,

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym w maju.



Nowelizacja rozporządzenia

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

W związku ze zmianą terminów przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty dostosowano:

 sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu
ósmoklasisty z trzech przedmiotów

 ustawowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadpodstawowych



Nowelizacja rozporządzenia

Egzamin maturalny

 W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r.,
będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

 W odróżnieniu od przeprowadzania egzaminu
maturalnego w 2021 r. przewiduje się, że absolwenci
w 2022 r. będą mieli obowiązek przystąpienia do
egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 Nowelizacja rozporządzenia zawiera ponadto szereg
innych szczególnych regulacji dotyczących
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku
szkolnym 2021/2022



Nowelizacja rozporządzenia

Egzamin maturalny

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić
wyłącznie absolwenci, którzy:

 aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu
rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części
ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo

 są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu
zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

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 

(Dz. U. poz. 1533).



1 września 2021 r. wchodzi w życie,

z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, b, c i e, które wchodzą w życie 
z dniem 1 września 2023 r.

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia

(Dz. U. poz. 1537).



Zmiany w rozporządzeniach dotyczą:

 wykazu lektur z języka polskiego na wszystkich etapach
kształcenia – obowiązują od 1 września 2021 r.;

 wprowadzenia dla czteroletniego liceum
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy
programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie
rozszerzonym – zmiana wejdzie w życie 1 września 2023 r.;

 warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie
do życia w rodzinie – zmiana obowiązuje od 1 września
2021 r.



Zmiany w rozporządzeniach

 Zmieniony wykaz lektur będzie obowiązywał
od 1 września 2021 r. na wszystkich etapach kształcenia,
tj.: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI
oraz VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach
ponadpodstawowych.

 Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających
(w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – propozycji
lektur do wspólnego i indywidualnego czytania)



Warunki i sposób realizacji przedmiotu wychowanie 
do życia w rodzinie

 Zmiana warunków i sposobu realizacji
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
polega na odejściu od konieczności umieszczania
zajęć wychowania do życia w rodzinie na
pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej.



Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek 

doskonalenie nauczycieli

 Projektowana zmiana polega na rozszerzeniu
katalogu kursów kwalifikacyjnych prowadzonych
przez placówki doskonalenia zawodowego
nauczycieli o kurs „Wychowanie do życia w
rodzinie” na poziomie szkoły podstawowej.



1 września 2023 r. wejdzie w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów nauczania (Dz. U. poz. 1534).



Zmiany w rozporządzeniu

 Przedmiot historia tańca został dodany do katalogu
przedmiotów do wyboru przez ucznia, realizowanych w
zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i
technikach.

 W związku z powyższym dokonano zmian w załącznikach nr 4,
5, 15 i 16 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639, z późn. zm.),
uwzględniając przedmiot historia tańca w katalogu
przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie
rozszerzonym w ww. szkołach.



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1570)

Dotyczy zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. poz. 1157, z późn. zm.), tj. uczniów 3-letniego liceum 
i 4-letniego technikum objętych nauczaniem indywidualnym 



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenia

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1571)

Dotyczy zmian w rozporządzeniu 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. poz. 1616, z późn. zm.), tj. uczniów szkół nowego typu 

objętych nauczaniem indywidualnym 



Zmiana rozporządzeń 
w sprawie indywidualnego nauczania            

Projekt nowelizacji obu rozporządzeń  przewiduje 
przedłużenie na kolejny rok szkolny, tj. rok szkolny 

2021/2022, możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego 
nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu 
ucznia z nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie 

wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni 
uczeń



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i 
zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz. U. poz. 211) 



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz. U. poz. 1087) 



Do systemu oświaty wprowadzone zostaną nowe zawody: 

a) Technik dekarstwa – kształcenie w tym zawodzie będzie
realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na
podbudowie zawodu Dekarz nauczanego w branżowej
szkole I stopnia) oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych,

b) Technik robotyk – kształcenie w tym zawodzie będzie
realizowane w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych,



Do systemu oświaty wprowadzone zostaną nowe zawody: 

c) Podolog – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane
w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w
formie dziennej lub stacjonarnej,

d) Technik stylista – kształcenie w tym zawodzie będzie
realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na
podbudowie zawodu Krawiec nauczanego w branżowej
szkole I stopnia) oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;



Rozporządzenia wprowadzają zmiany w kształceniu 
w zawodzie Opiekun medyczny dotyczące:  

 zmiany nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03.
Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-
pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,

 wydłużenia okresu nauczania z roku do 1,5 roku,

 wprowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie
w formie dziennej lub stacjonarnej,

 odstąpienia od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów
zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 4 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U. poz. 1036).



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz. U. poz. 1562).



Nowelizacja rozporządzeń

Wprowadza zmiany w zakresie kształcenia w zawodzie:

 technik gazownictwa w zakresie zmiany symbolu i nazwy
klasyfikacji BUD.16 na BUD.28 Organizacja i
wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją
sieci gazowych oraz BUD.17 na BUD.29 Organizacja i
wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją
instalacji gazowych

 technik spawalnictwa w zakresie dodania kwalifikacji
MEC.04. Montaż systemów rurociągowych



1 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania 

i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym (Dz. U. poz. 1502).



Zmiany w rozporządzeniu dotyczą

 uchylenia przepisu odwołującego się do uchylonej ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w
zakresie obowiązku zgłaszania zbiorów danych
osobowych do GIODO

 zwiększenia bezpieczeństwa nieletnich w placówkach
oraz określenia sposobu postępowania w przypadku gdy
placówka nie zapewnia bezpieczeństwa nieletnim

 określenia zasad przenoszenia nieletnich do innych
młodzieżowych ośrodków wychowawczych



7 września 2021 r. wchodzi w życie:

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548).

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowy wzór „Karty 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” (załącznik nr 6).

W części II karty „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” 
skreślono wyrazy: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)”. 
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Teksty jednolite 

aktów prawnych



17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)



9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. poz. 1428).



10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie 

Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym 

przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 

publicznej placówce (Dz. U. poz. 1449).



Informacje o aktualnych zmianach w przepisach prawa 
oświatowego oraz teksty ujednolicone wybranych aktów 

prawnych

www.kuratorium.bialystok.pl

zakładka 

Kuratorium - Prawo oświatowe – Akty prawne 
– Aktualności w przepisach prawnych
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Dziękuję za uwagę

mgr Monika Rękawek
radca prawny

Zespół Obsługi Prawnej



Wystąpienia zaproszonych gości

Pan prof. Piotr Zieliński – Uniwersytet w Białymstoku

Pani prof. Joanna Karpińska – Uniwersytet w Białymstoku 



Wystąpienia zaproszonych gości

Pani Ida Stefanowicz 
Oddział Okręgowy w Białymstoku Narodowego Banku Polskiego


