
Załącznik do Zarządzenia nr 67/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2021 r. 
w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 
2021/2022

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 
2021/2022.

Wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki

W zakresie kontroli planowych:

Lp. Temat kontroli planowej Typ szkoły/placówki Termin realizacji

Liczba 
szkół 

do 
kontro

li

1.
Zgodność z przepisami prawa 
funkcjonowania oddziałów 
międzynarodowych.

szkoły ponadpodstawowe październik -
grudzień 2021 r. 2

2.
Zgodność z przepisami prawa 
organizacji kształcenia zawodowego 
w branży opieki zdrowotnej.

niepubliczne szkoły 
policealne prowadzące 
kształcenie w zawodach z 
branży opieki zdrowotnej 

październik 2021 - 
marzec 2022 r. 14

publiczne szkoły i placówki 
prowadzące kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych

9

3.

Zgodność z przepisami prawa 
kształcenia na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych.

niepubliczne szkoły i 
placówki prowadzące 
kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych

październik 2021 r. 
- marzec 2022 r.

1

przedszkola 16
4. Organizacja wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka inne formy wychowania 
przedszkolnego

marzec – kwiecień 
2022 r.

6

szkoły podstawowe 2

 szkoły ponadpodstawowe, 
w tym: 5

- licea ogólnokształcące 1

- technika 1

- branżowe szkoły I stopnia 1

5.
Organizacja kształcenia i wsparcia 
dla uczniów objętych kształceniem 
specjalnym w szkołach specjalnych

- szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy 

styczeń - luty
2022 r.

2

szkoły podstawowe 4
6.

Przyjmowanie do szkół  
i wspomaganie nauki osób 
niebędących obywatelami polskimi licea ogólnokształcące

marzec – czerwiec 
2022 r.

2



technika 1

branżowe szkoły I stopnia 1

oraz osób będących obywatelami 
polskimi podlegającymi 
obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki, które pobierały 
naukę w szkołach funkcjonujących 
w systemach oświaty innych państw

szkoły policealne 1

7.

Zgodność z prawem procesu 
rekrutacji, przyjmowania i 
przenoszenia uczniów do innej 
szkoły w latach 2019 - 2021 oraz 
arkuszy organizacji pracy szkoły

publiczne szkoły 
podstawowe, prowadzone 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w stosunku 
do których podjęto zamiar 
likwidacji w roku 2020, 2021 
lub 2022

styczeń – marzec 
2022 r. 2

Razem 66

Wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

W zakresie kontroli doraźnych - w przypadku potrzeby działań nieujętych w niniejszym planie 
nadzoru pedagogicznego Podlaski Kurator Oświaty podejmie działania doraźne, zgodnie 
z zapisem § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618).

W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zmian 
w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w trakcie roku szkolnego, 
Podlaski Kurator Oświaty niezwłocznie, odpowiednio, dostosuje plan nadzoru 
i poda go do publicznej wiadomości.
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