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PROGRAM NARADY
1. Wystąpienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
2. Wystąpienie Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty
3. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym

2020/2021
4. Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie województwa zachodniopomorskiego w związku z pandemią SARS-CoV-2

w roku szkolnym 2020/2021
5. Informacje dotyczące diagnozy śródrocznej w szkołach podstawowych
6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
7. Wyniki egzaminu maturalnego
8. Informacje dotyczące niezgodności z przepisami prawa w przedłożonych do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora

Oświaty arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek
9. Informacje dotyczące kształcenia specjalnego oraz edukacji włączającej
10. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022
11. Zmiany w prawie oświatowym
12. System Informacji Oświatowej
13. Informacje dotyczące nieprawidłowości występujących we wnioskach składanych przez osoby fizyczne/prawne – planujące

założenie szkoły niepublicznej lub rozpoczęcie kształcenia uczniów/słuchaczy w nowym zawodzie
14. Informacje dotyczące doradztwa metodycznego
15. Informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
16. Komunikaty dotyczące konkursów tematycznych oraz konferencji organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
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Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska-Kulesza
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Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

Jerzy Sołtysiak
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KIERUNKI 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.

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.
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Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

sprawowanego przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym

2020/2021
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Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października
2020 r. DKO-WNP.4092.61.2020.EL – zawieszona realizacja działań w
zakresie ewaluacji

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r.
DKO-WNP.4092.61.2020.DB - zawieszona realizacja działań w zakresie
kontroli planowych:

• „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów
międzynarodowych”;

• „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego
w branży opieki zdrowotnej”;

• „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.
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Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020
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Forma  nadzoru  pedagogicznego Liczba Łącznie

Ewaluacja
problemowa MEN 0

1
problemowa KO 1

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r. DKO-WNP.4092.61.2020.EL – zawieszona realizacja działań w zakresie 
ewaluacji

Kontrola 
planowa

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach 35

77

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

37

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

5

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych 0

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej 0

Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
i kursach umiejętności zawodowych 0

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r. DKO-WNP.4092.61.2020.DB  - zawieszona realizacja  działań w zakresie 
kontroli planowych:
• „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;
• „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
• „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

Kontrola doraźna 202
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EWALUACJA
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• Szkoły/placówki
Liczba ewaluacji 

problemowych KO

Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia 1

łącznie 1

• Szkoły/placówki
Liczba ewaluacji 

problemowych MEN

łącznie 0



Ewaluacja problemowa realizowana

w zakresie wskazanym przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

w Trzyletniej Szkole Branżowej I Stopnia w zakresie wymagania:

„szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
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KONTROLE

PLANOWE
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ZAKRES KONTROLI:

1. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w szkołach (przeprowadzono 35 kontroli, wydano 6 zaleceń);

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 (przeprowadzono 37 kontroli, wydano 17 zaleceń);

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 (przeprowadzono 5 kontroli, nie
wydano zaleceń);
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Rekomendacje po przeprowadzeniu kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami 

prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach 

➢Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony
mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę
oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem
uczniowskim, wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub
terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu (monitoring).

zgodnie z przepisem art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 poz.910).

➢Należy upewnić się, że monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji
pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni
i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze
względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności
oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną
zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach
osób.

zgodnie z przepisem art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 poz.910).
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Rekomendacje po przeprowadzeniu kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami 

prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach 

➢Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków
służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

zgodnie z przepisem art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 poz.910).

➢Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych
osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można
zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

zgodnie z przepisem art. 108a ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 poz.910).
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Rekomendacje po przeprowadzeniu kontroli planowej w zakresie zgodności 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  

➢W przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie, wielospecjalistyczne
oceny poziomu funkcjonowania ucznia powinny uwzględniać w szczególności napotykane
trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym.

zgodnie z §6 ust. 10 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, z późn. zm.).

➢W przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne w grupie liczącej do 5 uczniów,
wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia powinny uwzględniać w szczególności
napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem
szkolnym.

zgodnie z §6 ust. 10 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, z późn. zm.).
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Rekomendacje po przeprowadzeniu kontroli planowej w zakresie zgodności 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  

➢Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia powinien realizować w szkole programy
nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb
wynikających ze stanu zdrowia .

zgodnie z §12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591, z późn. zm.).

➢Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
powinni podejmować działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

zgodnie z §12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591, z późn. zm.).
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Rekomendacje po przeprowadzeniu kontroli planowej w zakresie zgodności 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  

➢W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy określić wybrane zajęcia
edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem, w zależności od indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wynikających
z wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia.

zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, z późn. zm.).

➢Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem powinien dokonywać
okresowych wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny
efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w zakresie realizowania z
uczniem wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie.

zgodnie z §6 ust. 9 w zw. z §6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, z późn. zm.).
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KONTROLE 

DORAŹNE

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



Obszary funkcjonowania szkół/placówek, będące przedmiotem kontroli: liczba kontroli liczba zaleceń

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 31 14

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 22 13

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prowadzenia 

egzaminów, przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
32 29

przestrzeganie statutu szkoły/placówki 54 26

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 18 4

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 57 31

przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 14 ust. 3 ustawy  Prawo oświatowe 14 5

przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 14 ust. 4 ustawy  Prawo oświatowe - -

organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 17 75

stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 12 -

Inne (nadzór dyrektora/organizacja kształcenia specjalnego/organizacja pracy 

szkoły/placówki/aktualizowanie dokumentacji/itp.)
78 214
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Wnioskodawca kontroli Liczba przeprowadzonych kontroli

Zachodniopomorski Kurator Oświaty 75

organ prowadzący szkołę/placówkę 10

prokuratura 4

Rzecznik Praw Obywatelskich -

rodzice 82

uczniowie/słuchacze 6

nauczyciele -

Rzecznik Praw Dziecka 5

inne podmioty 20
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Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego przez 

dyrektorów przedszkoli/szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących/placówek

Wydane zalecenia odnosiły się do:

❖nieprawidłowości w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
i rodzicom oraz w prowadzeniu dokumentacji w tym zakresie;

Organizować i udzielać pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do rozpoznanych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem odpowiednich działań podejmowanych wobec rodziców uczniów
i nauczycieli w celu skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych; dokumentować
czynności podejmowane przez specjalistów; dokumentować zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z § 2, § 4 ust. 3 i 4, § 6 ust. 2, 3, 5 i 6, § 7, § 9, § 16, § 20 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. a, ust. 3, 4 i 5, § 21, § 23 ust. 2, § 24 pkt 1,
2, 3 i 5 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U.2020.1280) oraz § 11 ust. 1 i 3 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2017.1646 ze zm.)
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❖nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad oceniania uczniów;

Dostarczać rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka;
formułować i informować na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danych zajęć edukacyjnych;
dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia nieposiadającego orzeczenia
lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole zgodnie z art.
44b ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U.2020.1327 ze zm.) oraz § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U.2019.373).
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❖nieprawidłowości w zakresie zapewniania uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (wypadki,
ochrona przed agresją innych osób);

Zapewniać uczniom bezpieczne warunki przebywania na terenie szkoły;
omawiać z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny
wypadków oraz ustalać środki niezbędne do zapobieżenia im zgodnie
z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(DzU.2021.1082 ze zm.) oraz § 2 i 51 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U.2020.1604).
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❖nieprawidłowości w pełnionym nadzorze przez dyrektora szkoły
w zakresie:

▪wykonywania przez nauczycieli zadań dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczych (specjaliści, wychowawcy, nauczyciele), w szczególności
z obszarów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia
specjalnego, bezpieczeństwa, przestrzegania statutu szkoły (SSO, kary);

Efektywnie nadzorować wykonywanie przez nauczycieli zadań związanych
z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną
działalnością statutową szkoły zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.) oraz § 22 ust.
1 pkt 2, 3 i 4, ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U.2020.1551).
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▪prowadzenia przez nauczycieli i wychowawców dokumentacji
szkolnej (dziennik zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć w placówce);

Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej prowadzić zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 oraz § 10 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U.2017.1646 ze zm.).
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❖nieprawidłowości w organizacji i realizacji kształcenia specjalnego dla
uczniów oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie (IPET, WOF);

Zapewniać kształcenie specjalne uczniom; opracowywać dla nich indywidualne

programy edukacyjno-terapeutyczne; zatrudniać nauczycieli posiadających
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub pomoc nauczyciela
zgodnie z § 5 pkt 1-3 i 5-6, § 6 ust. 1 pkt 1-6, ust. 3, 4, 6, 9, 10 pkt 1 i 3, ust. 11, 12, § 7 ust. 2
i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U.2020.1309).
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❖nieprawidłowości w przestrzeganiu statutu szkoły (program
wychowawczo-profilaktyczny, rekrutacja);

▪ Realizować program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
opracowywać program wychowawczo-profilaktyczny na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,
w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.).

▪ Przestrzegać zasad rekrutacji do przedszkoli/szkół zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 131
ust. 1-5 i art. 150 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2021.1082 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 i 4 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz.U.2019.1737).
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MONITOROWANIE

PLANOWE
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Tematyka monitorowania
Liczba szkół/placówek, 

z których pozyskano dane

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia 3

(wytypowano: 3)

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie

kształcenia

43

(wytypowano: 43)

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów

podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych

w przedszkolach

724
(wytypowano: 843)

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu

w placówce

9

(wytypowano: 9)



WNIOSKI

1) Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia:

- W województwie zachodniopomorskim są 3 branżowe szkoły II stopnia: w Szczecinie, w Boninie oraz
w Świdwinie.

- W jednej szkole kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w dwóch - w formie zaocznej.

- BS II St. kształcą w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik usług fryzjerskich,
technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

- Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie - prowadzone w ramach KKZ - są realizowane przez
nauczycieli lub osoby niebędące nauczycielami, zatrudnione w BS II St.

- W statutach wszystkich BS II St. określono szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
słuchaczy, w tym klasyfikowania i promowania na kolejny semestr - zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- Wszystkie szkoły posiadają programy nauczania zawodów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie nauczanym w BS II St.

- W jednej szkole KKZ jest prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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WNIOSKI

2) Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia:

- W rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów włączani są: nauczyciele (97,78 %), specjaliści
(93,33 %), dyrektor szkoły (88,89 %), pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej (82,22 %), rodzice
uczniów (80 %).

- Większość nauczycieli dokonuje wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego raz w semestrze.

- Połowa nauczycieli dokonuje rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów nieposiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego częściej niż raz w semestrze.

- Efektywność wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli i specjalistów jest analizowana w połowie
szkół raz w semestrze.

- Większość nauczycieli analizuje efektywność udzielanego wsparcia uczniom w konsultacji ze specjalistami
szkolnymi lub z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a po ich zakończeniu wyniki i wnioski są
udostępniane innym osobom w szkole (np.: podczas posiedzeń rady pedagogicznej).

- Wnioskiwynikające z analizy efektywnościwsparcia udzielanego uczniom są przekazywane rodzicom.
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- Wnioski wynikające z analizy efektywności wsparcia udzielanego uczniom wykorzystywane są przede
wszystkim do:

• zmiany form i metod pracy (98%), zmiany sposobu oceniania ucznia (93%), ukierunkowania
obszarów doskonalenia nauczycieli (98%), poprawy współpracy z rodzicami (100%), większego
angażowania ucznia w decyzje dotyczące udzielanej mu pomocy (93%), poprawy relacji uczeń -
nauczyciel (100%), poprawy relacji uczeń - rówieśnicy (100%), nawiązania współpracy i zasięgnięcia
wsparcia od instytucji zewnętrznych (93%).

- W szkole dokonywano modyfikacji lub dostosowań programów nauczania, głównie ze względu na
trudności w uczeniu się (62,22 %).

- W roku szkolnym 2019/2020 tylko w dwóch badanych szkołach realizowane były indywidualne programy
lub toki nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli w trakcie bieżącej pracy z uczniami
najczęściej poprzez:

• udzielenie wsparcia emocjonalnego przez nauczyciela;
• wydłużenie lub skrócenie czasu na wykonanie zadania;
• dostosowanie metod i form pracy.

- Nauczyciele zapewniają dodatkowe wsparcie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb uczniów,
organizując porady i konsultacje dla uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, porady i konsultacje
dla rodziców, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

- W zakresie planowania i realizacji wsparcia dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
nauczyciele najczęściej współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorium oświaty,
placówką doskonalenia nauczycieli, ośrodkiem pomocy społecznej.

- 36% badanych szkół realizuje innowacje pedagogiczne w zakresie realizacji zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów.
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WNIOSKI

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

- Monitorowaniem zostały objęte wszystkie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz punkty
przedszkolne.
‐ Ponad 91% ankietowanych placówek ma dostęp do Internetu, a blisko 100% posiada
komputery stacjonarne lub przenośne, 50% - tablice multimedialne, 61% wykorzystuje
multimedialne pomoce lub programy edukacyjne, a 21% - roboty edukacyjne dla dzieci.

‐ Niemalże wszystkie spośród monitorowanych placówek uwzględniają wymagania
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie rozwijania kompetencji
cyfrowych dzieci.

‐ Najczęściej wszystkie lub część dzieci może korzystać ze sprzętu komputerowego
i multimedialnych/interaktywnych pomocy dydaktycznych tylko w przeznaczonym do tego
pomieszczeniu/sali w ustalonym czasie.

‐ Niewiele przedszkoli posiada w ofercie dodatkowe zajęcia komputerowe, informatyczne,
programistyczne dla dzieci, realizowane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki ustalony przez organ prowadzący.

‐ Większość dyrektorów monitorowanych placówek uważa, że aktualna podstawa
programowa wychowania przedszkolnego nie wymaga uzupełnienia lub poszerzenia
w zakresie wymagań odnoszących się do rozwijania kompetencji
cyfrowych/informatycznych dzieci.
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WNIOSKI

4) Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce:

- Monitorowaniem zostały objętewszystkiemłodzieżowe ośrodki wychowawcze.
- W woj. zachodniopomorskim jest 9 MOW-ów, w tym 7 - dla chłopców i 2 - dla dziewcząt. Pod koniec
września 2020 r. w ośrodkach przebywały 423 osoby (na 592 miejsc).

- W statutach 8 MOW-ów określono system kar i nagród, w żadnym z nich kary nie obejmują tzw.
„odpowiedzialności zbiorowej”.

- W okresie monitorowania w trzech ośrodkach zostały złożone skargi na funkcjonowanie MOW-ów - przez
nauczycieli, rodziców lub inne osoby/instytucje.

- Wszystkie ośrodki zapewniają wychowankom udział w zajęciach: sportowych/turystycznych, z zakresu
nabywania umiejętności życiowych i społecznych, kulturalno-oświatowych. 8 z nich prowadzi zajęcia
rozwijające zainteresowania.

- W większości MOW-ów wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych poza
ośrodkiem (np.: basen, siłownia, wycieczki turystyczne).

- Wszyscy wychowankowie są informowani o możliwości zmiany środka wychowawczego, choć nie we
wszystkich statutach MOW-ów znajdują się takie zapisy. W okresie objętym monitorowaniem dyrektorzy
5 ośrodkóww sumie dla 11 wychowanków wystąpili do sądu rodzinnego z takim wnioskiem.

- W okresie objętym monitorowaniem dyrektorzy 8 ośrodków wystąpili do ORE o przeniesienie w sumie
37 nieletnich do innych ośrodków.

- Wszystkie MOW-y:
- dokonują oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- dokonują oceny badania poziomu bezpieczeństwa wychowanków;
- podejmują współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi każdego wychowanka;
- monitorują kontakty wychowanka z rodziną.
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Funkcjonowanie jednostek 

systemu oświaty

na terenie województwa 

zachodniopomorskiego

w związku z pandemią 

SARS-CoV-2

w roku szkolnym 2020/2021
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W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 256 343 uczniów we
wszystkich typach jednostek systemu oświaty.

* z wyłączeniem szkół dla dorosłych
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ETAP LICZBA UCZNIÓW*

Edukacja przedszkolna 46 476

Szkoła podstawowa 141 933

Szkoła ponadpodstawowa 67 205

Kształcenie specjalne 676



1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
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ŹRÓDŁA PRAWA



Okres zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty
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TERMIN
TRYB PRACY

OD DO

01.09.2020 r. 25.10.2020 r. nauka stacjonarna

26.10.2020 r. 08.11.2020 r. nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

09.11.2020 r. klasy I-III powróciły do nauki stacjonarnej

09.11.2020 r. 19.03.2021 r.

klasy I-III nauka stacjonarna

klasy IV-VIII oraz ponadpodstawowe – nauka z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość

22.03.2021 r. 23.04.2021 r. szkoły - nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

26.04.2021 r. 14.05.2021 r. klasy I-III nauka stacjonarna

17.05.2021 r. 28.05.2021 r. nauka hybrydowa we wszystkich typach jednostek systemu oświaty

31.05.2021 r. 31.08.2021 r. nauka stacjonarna we wszystkich typach jednostek systemu oświaty
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Analiza zgłoszeń zachorowań na COVID-19 województwo zachodniopomorskie okres analizy od 31.08.2020 r. do 31.06.2021 r.

Powiat, na terenie którego znajduje się 

jednostka

PRZEDSZKOLA SZKOŁY PLACÓWKI

ilość wszystkich 

zgłoszonych 

przypadków

zawieszenie

jeżeli wystąpiło

zachorowanie

z pośród wszystkich zgłoszeń

ilość wszystkich 

zgłoszonych 

przypadków

zawieszenie

jeżeli wystąpiło

zachorowanie

z pośród wszystkich zgłoszeń

ilość wszystkich 

zgłoszonych 

przypadków

zawieszenie

jeżeli wystąpiło

zachorowanie

z pośród 

wszystkich 

zgłoszeń

całościowe częściowe uczeń
nauczyciel

lub pracownik
całościowe częściowe uczeń

nauczyciel

lub pracownik
całościowe częściowe uczeń

nauczyci

el

lub 

pracow

nik

białogardzki 19 4 15 5 14 19 1 14 8 11 0 0 0 0 0

choszczeński 12 0 12 2 10 20 4 15 5 15 1 0 0 0 1

drawski 21 2 15 5 16 22 4 13 3 19 1 1 0 0 1

goleniowski 10 5 5 1 9 41 6 19 4 37 1 1 0 1 0

gryficki 15 4 10 4 11 28 1 25 8 20 1 0 1 0 1

gryfiński 23 5 18 5 18 54 1 41 19 35 2 0 0 1 1

kamieński 3 2 2 0 2 8 2 6 2 6 0 0 0 0 0

kołobrzeski 14 4 4 3 10 34 6 22 11 22 9 6 2 0 9

koszaliński 24 6 17 5 19 46 8 31 15 31 2 1 1 0 2

łobeski 18 3 14 2 16 26 5 20 8 18 2 2 0 0 1

m. Koszalin 72 13 59 8 64 56 3 43 15 43 7 0 7 1 6

m. Szczecin 189 42 136 51 138 211 13 178 104 107 13 6 6 5 8

m. Świnoujście 5 2 3 0 5 8 3 5 4 4 0 0 0 0 0

myśliborski 13 5 6 0 13 27 2 18 2 25 5 1 4 0 4

policki 45 5 39 17 28 28 3 25 14 14 7 2 2 0 7

pyrzycki 4 2 2 0 4 32 8 17 8 24 0 0 0 0 0

sławieński 16 6 9 2 14 33 10 18 8 25 0 0 0 0 0

stargardzki 33 9 24 7 26 58 9 35 23 35 6 6 0 2 4

szczecinecki 11 2 8 0 11 31 2 23 18 15 4 2 0 0 4

świdwiński 2 0 1 0 2 21 1 15 10 11 0 0 0 0 0

wałecki 3 1 1 0 3 16 2 13 5 11 0 0 0 0 0

SUMA 552 122 400 117 433 819 94 596 294 528 61 28 23 10 49

% 21,20 78,44 35,90 64,47 16,39 80,33

ŁĄCZNA LICZBA ZGŁOSZONYCH PRZYPADKÓW 1432 %
liczba zawieszeń spowodowana chorobą ucznia 421 29,40

liczba zawieszeń spowodowana chorobą nauczyciela 1010 70,53
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Liczba zgłoszonych 

przypadków zachorowań

na COVID-19

kamieński 11

m. Świnoujście 13

wałecki 19

świdwiński 23

choszczeński 33

pyrzycki 36

białogardzki 38

drawski 44

gryficki 44

myśliborski 45

łobeski 46

szczecinecki 46

sławieński 49

goleniowski 52

kołobrzeski 57

koszaliński 72

gryfiński 79

policki 80

stargardzki 97

m. Koszalin 135

m. Szczecin 413
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Informacje dotyczące 

DIAGNOZY ŚRÓDROCZNEJ

przeprowadzonej w marcu 2021 roku 

wśród uczniów szkół podstawowych 

województwa zachodniopomorskiego

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



W dniach 17-19 marca 2021 roku na terenie województwa
zachodniopomorskiego odbył się test diagnostyczny w zakresie
poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego
przeprowadzony w oparciu o materiały udostępnione przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną.

Tegoroczny test diagnostyczny był przeprowadzony na podstawie
wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku. Zmianie w stosunku do
egzaminów w latach 2019–2020 uległa również liczba punktów, jaką
można było uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu
egzaminacyjnym.
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Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do
egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty był
przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom
kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie
przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz
diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które
dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości
i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
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Celem diagnozy z matematyki było:

➢zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z formą i przebiegiem
egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową;

➢wdrożenie instrukcji i procedur w zakresie organizacji egzaminu;

➢podsumowanie wyników – pozyskanie informacji na temat aktualnego
stanu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

➢przekazanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom informacji
o umiejętnościach i wiadomościach, które dany uczeń opanował oraz
takich, które wymagają poświęcenia dalszej uwagi;

➢wsparcie dyrektora szkoły w intensyfikowaniu w szkole procesów
mających na celu podwyższenie efektu kształcenia uczniów;

➢podjęcie działań mających na celu poprawę wyników na egzaminie
zasadniczym.
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DANE STATYSTYCZNE
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DATA PRZEDMIOT
LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY 
PRZYSTĄPILI DO DIAGNOZY

LICZBA SZKÓŁ, KTÓRE 
WZIĘŁY UDZIAŁ 
W DIAGNOZIE

17 marca 2021 r. j. polski 12 502 uczniów 397

18 marca 2021 r. matematyka 12 516 uczniów 398

19 mara 2021 r.

j. angielski 11 329 uczniów 386

j. niemiecki 1 031 uczniów 184



WYNIKI
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przedmi

ot
Liczba szkół Liczba uczniów

Wynik najwyższy

pkt

Wynik najniższy

pkt

Wynik najwyższy

%

Wynik najniższy

%

Wynik 

średni

%

ZZ

Wynik 

średni

%

ZO

Wynik średni

pkt

Wynik średni

%

j. polski 397 12502 37,29 5,18 82,88 11,52 66,50
45,97

22,94 50,99

matematyka 398 12516 19,21 2,09 76,82 8,36 37,27 22,34 7,82 31,30

j. angielski 386 11329 52,00 3,14 94,55 5,71 58,81 42,64 28,93 52,60

j. niemiecki 184 1031 54,00 2,91 98,18 5,29 46,39 19,38 19,84 36,08

Legenda: ZZ – zadania zamknięte; ZO – zadania otwarte



PLANOWANA DIAGNOZA

w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 ponownie planowane jest przeprowadzenie 
diagnozy śródrocznej ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane dyrektorom szkół przez
wizytatorów.

Zapraszamy do udziału wszystkie szkoły podstawowe z województwa
zachodniopomorskiego.
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WYNIKI
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2020/2021
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WYNIKI
EGZAMINU MATURALNEGO

2020/2021
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Na poziomie rozszerzonym

absolwenci szkół ponadpodstawowych

województwa zachodniopomorskiego

w okręgu poznańskim 

osiągnęli najwyższy wynik z 9 przedmiotów:

➢ fizyka

➢ język polski

➢ język angielski

➢ język niemiecki

➢ język rosyjski

➢ język ukraiński

➢ wiedza o społeczeństwie

➢ filozofia

➢ historia muzyki
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Na poziomie rozszerzonym 

absolwenci szkół ponadpodstawowych

województwa zachodniopomorskiego

osiągnęli wyniki wyższe 

od wyniku średniego w kraju

z 7 przedmiotów:

➢ fizyka

➢ język angielski

➢ język rosyjski

➢ język ukraiński

➢ wiedza o społeczeństwie

➢ filozofia

➢ historia muzyki
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Informacje dotyczące 

niezgodności z przepisami prawa 

w przedłożonych do zaopiniowania 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty arkuszy organizacji pracy 

przedszkoli, szkół i placówek

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



1. brak informacji o ogólnej liczbie godzin zajęć rewalidacyjnych, zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2. nieprzedstawienie kwalifikacji do wszystkich prowadzonych zajęć
przez poszczególnych nauczycieli ujętych w arkuszu;

3. ustalenie w oddziałach przedszkolnych w szkole czasu krótszego niż
5 godzin dziennie na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
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OPINIOWANIE ARKUSZY PRZEDSZKOLI



1. brak podziału uczniów na grupy podczas zajęć: wychowania
fizycznego, informatyki, języków obcych nowożytnych;

2. niewłaściwy wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych;

3. nieprzedstawienie kwalifikacji do wszystkich prowadzonych zajęć
przez poszczególnych nauczycieli ujętych w arkuszu.
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OPINIOWANIE ARKUSZY SZKÓŁ



4. brak kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przydzielonych
w arkuszu;

5. brak tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6. niewskazanie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

7. niewłaściwy przydział godzin do dyspozycji dyrektora;

8. brak odpowiedniej liczby godzin na przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym.
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1. przekroczenie liczby uczniów w oddziałach klasowych szkół
specjalnych.
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OPINIOWANIE ARKUSZY PLACÓWEK/SZKÓŁ SPECJALNYCH



1. Brak wskazania godzin na zajęcia: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno-
wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, logopedyczne, inne zajęcia specjalistyczne oraz na konsultacje.

2. Brak wskazania godzin na wszystkie zajęcia wynikające ze wskazań zawartych w opiniach i z zaleceń
zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Zatrudnianie nauczycieli do pracy w bibliotece oraz na stanowisku kierownika szkolenia
praktycznego nieposiadających stosownych kwalifikacji.

4. Brak wskazania wszystkich zajęć przydzielonych zatrudnionym nauczycielom.

5. Niezgodność tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wymiarem godzin
określonym w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
przewidzianym dla kształcenia zawodowego.

6. Nieprawidłowe planowanie semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla
zawodu technik usług kosmetycznych w semestrach: II, III, IV oraz dla zawodu technik masażysta
w semestrze IV.
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OPINIOWANIE ARKUSZY SZKÓŁ  BRANŻOWYCH 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

ORAZ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



Wszyscy uczniowie i wychowankowie szkół i placówek kształcenia specjalnego,
w okresie pandemii, na wniosek rodziców, mieli możliwość pobierania nauki
w trybie stacjonarnym. Rodzice i ich dzieci otrzymywali należyte wsparcie.

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczący się w ramach edukacji włączającej, w okresie pandemii, nie
zawsze mogli uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, które powinny być
organizowane na terenie szkoły.

Konieczne jest stwarzanie w szkole realnych szans edukacyjnych i rozwojowych
uczniom niepełnosprawnym poprzez:

❑ tworzenie właściwego klimatu (akceptacji i zrozumienia), dla ich dobrego
funkcjonowania w szkole/klasie,

❑ aktywne uczestnictwo wszystkich nauczycieli w planowaniu pracy z uczniem
w szkole. Za dziecko nie odpowiadają tylko specjaliści czy wychowawca klasy,
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❑ stwarzanie warunków rodzicom/pełnoletnim uczniom do aktywnego
udziału w opracowaniu WOPFU i IPET. Zarówno rodzice, jak i uczniowie
powinni bowiem czuć się odpowiedzialni za realizację
wskazań/zaleceń, w celu rozwiązywania lub minimalizowania
zgłaszanych problemów,

❑wykorzystywanie dostępnych prawem rozwiązań umożliwiających
indywidualizację pracy z uczniem oraz organizowanie różnorodnych
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakres i charakter
wsparcia powinien odpowiadać potrzebom ucznia,

❑poddawanie ocenie skuteczności podejmowanych działań
terapeutycznych (autoewaluacja),

❑ wykorzystywanie zasobów środowiska szkoły i podejmowanie
współpracy na rzecz realizacji zadań wynikających z edukacji
włączającej.
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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

na rok szkolny 2021/2022

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE
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KIERUNKI 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.

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.



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie
kontroli:

a) w szkołach ponadpodstawowych:

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów
międzynarodowych”;

b) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie
w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego
w branży opieki zdrowotnej”;

c) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

77KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty
w zakresie kontroli:

d) w przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego:

„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

e) w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych,
w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7
ustawy – Prawo oświatowe:

„Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych
kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;
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Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie
kontroli:

f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

„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”;

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji
w roku 2020, 2021 lub 2022:

„Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia
uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji
pracy szkoły”.
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W związku z pracami legislacyjnymi Ministra Edukacji i Nauki
dotyczącymi rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru
pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok
szkolny 2021/2022 zostanie podany do wiadomości zgodnie
z regulacjami wynikającymi z ww. zmiany.
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ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
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. 1597 ze zm.)                                                                 

(tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 )

Data wejścia w życie: 2021-09-01 

-> art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
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Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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. 1597), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie

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. 1661).



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
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. 1587 ze zm.)                                                                   

(tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

Data wejścia w życie: 2021-09-01

-> art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
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Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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. 1587), z uwzględnieniem

zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.

zmieniającym rozporządzenie 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. 1634).



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego                                                                      

(Dz. U. 2016 r. poz. 2223 ze zm.)

Zmiana z dnia 4 sierpnia 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1427).

Data wejścia w życie: 2021-08-09

-> art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze
zm.).
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- Dostosowano przepisy do zmian wprowadzonych

ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy

– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn.

zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu

maturalnego.

- Zmieniono przepisy rozporządzenia w taki sposób,

aby dotyczyły one wyłącznie egzaminu maturalnego.

- W § 1, określającym zakres podmiotowy

rozporządzenia, dodano absolwentów posiadających

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).

- Wprowadzono m.in. zmianę terminów ogłaszania

przez dyrektora CKE komunikatów określonych

w § 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz

informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania

egzaminu maturalnego, tj. do dnia 20 sierpnia roku

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym

jest przeprowadzany egzamin maturalny.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020 r. 
w  sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                                                       

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

Zmiana z dnia 20 lipca 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1343).

Data wejścia w życie: 2021-07-23

-> art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) .
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- Nowelizowane rozporządzenie umożliwia objęcie

zajęciami wspomagającymi większej liczby uczniów,

przy równoczesnym pozyskaniu przez jednostki

samorządu terytorialnego środków z rezerwy części

oświatowej subwencji ogólnej w wysokości adekwatnej

do zwiększonej liczby godzin zajęć wspomagających,

które będą realizowane w okresie wrzesień – grudzień

2021 r.

- Umożliwiono w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

dokonanie korekty, złożonych do dnia 25 czerwca

2021 r.:

1. informacji o planowanych zajęciach wspomagających, 

które będą realizowane w okresie wrzesień-grudzień 

2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ministrów; 

2. wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć

wspomagających w szkołach dotowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



Ustawa

z dnia 28 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy                      
o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1237)

Data wejścia w życie: 2021-07-22
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Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty umożliwia ministrowi właściwemu do spraw

oświaty i wychowania ustanawianie programów

i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej

państwa.

W przypadku ustanowienia programu lub

przedsięwzięcia minister będzie ogłaszał w Biuletynie

Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej

komunikat o ustanowieniu programu i naborze wniosków

oraz o ustanowieniu przedsięwzięcia. W komunikacie tym

mają być określone między innymi przedmiot programu,

podmioty uprawnione do udziału w programie, a także

szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Konsekwencją powyższego jest również zmiana

w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych umożliwiająca przekazywanie

środków na te programy i przedsięwzięcia oraz

zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania do udostępnienia w Biuletynie Informacji

Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacji

dotyczącej środków finansowych przyznanych w ramach

programu albo przedsięwzięcia.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 25 maja 2017 r. 
w sprawie warunków i sposobu  wspomagania 

nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury 
polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku  

polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych           
za granicą oraz dzieci pracowników migrujących                                                                      

(Dz. U. 2017 r. poz. 1042)

Zmiana z dnia 24 czerwca 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1207).

Data wejścia w życie: 2021-07-17

-> art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) .
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- Powyższa zmiana jest związana z wejściem w życie

przepisów regulujących awans zawodowy

nauczycieli szkół za granicą, uczących przedmiotów

w języku polskim w szkołach funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw lub nauczanych

w innych formach prowadzonych przez organizacje

społeczne zarejestrowane za granicą. Nauczyciele

szkół za granicą mogą ubiegać się o nadanie stopni

awansu zawodowego. Warunkiem nadania

nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest m.

in. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną

realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

- W rozporządzeniu uwzględnia się sytuację ww.

nauczycieli poprzez wprowadzenie rozwiązania,

zgodnie z którym nauczyciele ubiegający się

o skierowanie do pracy za granicą będą składać

jednostce kierującej ostatnią ocenę pracy, a jeżeli

nie posiadają tej oceny – ostatnią pozytywną ocenę

realizacji planu rozwoju zawodowego uzyskaną

w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół

za granicą.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych                       

i innych druków 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.)

Zmiana z dnia 29 czerwca 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1203 ).

Data wejścia w życie: 2021-07-03, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania

do ust. 5a,

2) pkt 9

– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

-> art. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze
zm.).
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Nowelizacja dotyczy:
1) konieczności dostosowania jego przepisów do

przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.

o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.

725 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie

wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów

publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. 2019 r. poz.

1281);

2) uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji

i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty

i producentów blankietów druków oraz podmioty

opracowujące programy do wypełniania świadectw;

3) uchylenia przepisów i wzorów druków dla

dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych

zasadniczych szkół zawodowych, a także

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu

maturalnego przeprowadzanego na warunkach

i w sposób obowiązujących od roku szkolnego

2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich

wydawania.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 maja 2019 r. 
w sprawie  podstaw  programowych kształcenia                    

w zawodach  szkolnictwa  branżowego  oraz  
dodatkowych  umiejętności  zawodowych                               

w zakresie  wybranych zawodów                          
szkolnictwa branżowego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.)

Zmiana z dnia 28 maja 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1087).

Data wejścia w życie: 2021-09-01

-> art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1082).
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Nowelizacja określa:

1. Podstawy programowe kształcenia w nowych

zawodach szkolnictwa branżowego:

– technik dekarstwa, przyporządkowany do branży

budowlanej (załącznik nr 2),

– technik robotyk, przyporządkowany do branży

elektroniczno-mechatronicznej (załącznik nr 8),

– podolog, przyporządkowany do branży fryzjersko-

kosmetycznej (załącznik nr 9),

– technik stylista, przyporządkowany do branży

przemysłu mody (załącznik nr 23).

2. Podstawę programową kształcenia w zawodzie

opiekun medyczny, przyporządkowanym do branży

opieki zdrowotnej (załącznik nr 20).

3. Dodatkowe umiejętności zawodowe (załącznik nr

33).



Ustawa

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe 

(tekst jednolity:  

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

Data wejścia w życie: 2021-07-01
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Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378);

2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4);

3) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy

– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 619);

4) ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy

– Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych

przed dniem 13 maja 2021 r.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie   ogólnych  celów  i  zadań kształcenia                    

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 316 ze zm.)

Zmiana z dnia 4 czerwca 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1036).

Data wejścia w życie: 2021-09-01

-> art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1082).
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Nowelizacja wprowadza:

1. Zmiany w zakresie zawodu technik gazownictwa,

przyporządkowanego do branży budowlanej, które

obejmują zmiany nazw kwalifikacji wyodrębnionych

w tym zawodzie.

2. Zmianę w zakresie zawodu technik spawalnictwa,

przyporządkowanego do branży mechanicznej,

dotyczącą dodania kwalifikacji „MEC.04. Montaż

systemów rurociągowych” jako kolejnej kwalifikacji,

będącej pierwszą kwalifikacją wyodrębnioną w tym

zawodzie.

3. Założenie, że:

- ministrem właściwym dla zawodu technik geolog

będzie minister właściwy do spraw geologii;

- ministrem właściwym dla zawodu technik wiertnik

i wiertacz obok ministra właściwego do spraw

gospodarki złożami kopalin będzie minister właściwy

do spraw geologii;

- ministrem właściwym dla zawodów branży leśnej

będzie minister właściwy do spraw leśnictwa

i łowiectwa.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 

placówek publicznych, warunków pobytu dzieci              
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w tych placówkach

(Dz. U. 2015 r. poz. 1872 ze zm.)

Zmiana z dnia 11 maja 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 938).

Data wejścia w życie: 2022-01-01

-> art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze
zm.).
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Zmiany w rozporządzeniu obejmują:

1. wskazanie dolnego limitu okresu pobytu

wychowanka w domu wczasów dziecięcych;

2. dookreślenie sposobu działania domu wczasów

dziecięcych w okresie ferii letnich i zimowych

oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;

3. doprecyzowanie okresu działania domu wczasów

dziecięcych adekwatnie do art. 2 pkt 7 ustawy

z dnia 7 września 1991 r .o systemie oświaty,

w brzmieniu obowiązującym przed dniem

1 września 2017 r., tj. w okresie pobierania nauki

poza miejscem stałego zamieszkania.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie  publicznych  placówek oświatowo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę 
i wychowanie  uczniom  w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania 

(Dz. U. 2017 r. poz. 1606)

Zmiana z dnia 11 maja 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 911).

Data wejścia w życie: 2022-01-01

-> art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
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Nowelizacja rozporządzenia obejmuje:

1. Wskazanie limitu okresu pobytu wychowanka

w domu wczasów dziecięcych;

2. Dookreślenie sposobu działania domu wczasów

dziecięcych;

3. Doprecyzowano zadania nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych, 

psychologów, pedagogów  i innych specjalistów, 

prowadzących zajęcia z wychowankiem                      

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym 

ośrodku wychowawczym i ośrodku 

rewalidacyjno-wychowawczym.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej                      
i Nauki

z dnia 26 lutego 2021 r. 
w sprawie egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 482)

Data wejścia w życie: 2021-09-01 z wyjątkiem § 6 ust.
2, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r.

-> 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze
zm.).
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Przepisy rozporządzenia dostosowane zostają do

wymagań określonych w nowej podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla liceum

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej

szkoły II stopnia. W stosunku do stanu obecnego

zmiany dotyczą:

– przeprowadzania części ustnej egzaminu z języka

polskiego i języka mniejszości narodowej,

mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego,

– sposobu przeprowadzania egzaminu z informatyki,

– czasu trwania części pisemnej egzaminu

z poszczególnych przedmiotów.



Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie   ogólnych  celów  i  zadań kształcenia            

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 316 ze zm.)

Zmiana z dnia 27 stycznia 2021 r.                 
(Dz. U. z 2021 r. poz.211).

Data wejścia w życie: 2021-09-01

-> art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1082).
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Nowelizacja wprowadza zawody:

1. Technik dekarstwa;

2. Technik robotyk;

3. Podolog;

4. Technik stylista.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany

w zakresie zawodu Opiekun medyczny, które

obejmują:

1) zmianę symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionej

w tym zawodzie,

2) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat

oraz

3) wprowadzenie kształcenia wyłącznie w szkole

policealnej prowadzącej kształcenie w formie

dziennej.



Ustawa 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oświatowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.)                                                                 

(tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 584)

Data wejścia w życie: 2021-04-13 
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Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1942), z uwzględnieniem zmian

wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.

U. poz. 695),

2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych

przed dniem 24 lutego 2021 r.
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Podstawowe akty prawne:

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych
w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych
systemu informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2170)
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Przydatne linki:

• Aplikacja SIO - https://sio.gov.pl/

• Pomoc SIO - https://pomocsio.men.gov.pl/, na której udostępnione są:

• Instrukcje techniczne

• Instrukcje merytoryczne

• Filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wprowadzanie danych do
nowego SIO)

• FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in.
wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli)

• Strefa pracownika, w której udostępnione są m.in. aktualności dot. SIO oraz
codziennie aktualizowane raporty, generowane na podstawie danych
przekazanych do SIO – dostępna po zalogowaniu do aplikacji SIO

• Rejestr szkół i placówek oświatowych (RSPO) - https://rspo.gov.pl/
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Wprowadzanie danych - na co zwrócić uwagę:

• Posiadanie aktywnego dostępu do SIO przez kierownika podmiotu
zobowiązanego do przekazania danych do bazy danych SIO i upoważnionych
pracowników

• Rejestracja uczniów i przypisanie ich do właściwych oddziałów,
wprowadzenie orzeczeń/opinii oraz innych danych dziedzinowych

• Rejestracja nauczycieli, wprowadzenie danych dot. zatrudnienia, awansu
zawodowego i innych danych dziedzinowych

• Wypełnienie danych zbiorczych także dotyczących działalności podmiotów

• Aktualizacja danych teleadresowych szkół/placówek oświatowych zwłaszcza
adresu e-mail i numeru telefonu (w przypadku zespołów szkół i jednostek
złożonych dane teleadresowe muszą być aktualne również we wszystkich
podmiotach wchodzących w skład zespołu/jednostki złożonej)
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Weryfikacja danych do subwencji:

• Właściwa weryfikacja udostępnionych w strefie pracownika zestawień
zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli,
niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej
według stanu na 30.09 (KPSS 10.10) - art. 50 ustawy o SIO

• Brak należytej staranności i terminowości w przekazywaniu danych do SIO
może skutkować tym, iż jednostce samorządu terytorialnego zostaną
przekazane niewłaściwe środki finansowe, co w razie kontroli m.in. Izby
Administracji Skarbowej oznacza konieczność zwrotu zawyżonej części
oświatowej subwencji ogólnej

• Przekazanie danych do bazy danych SIO jest równoznaczne
z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu zobowiązanego do
przekazywania danych do bazy danych SIO zgodności przekazanych danych
ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub
innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty – art. 49 ustawy
o SIO
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Informacje dotyczące

nieprawidłowości występujących 

we wnioskach składanych przez 

osoby fizyczne/prawne - planujące 

założenie szkoły niepublicznej lub 

rozpoczęcie kształcenia 

uczniów/słuchaczy 

w nowym zawodzie
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• Składanie wniosków zbyt późno - w terminie uniemożliwiającym wydanie
pozytywnej opinii przed planowaną datą rozpoczęcia działalności przez
szkołę.

• Stosowanie niewłaściwych wzorów wniosków, niezgodnych ze wzorami
wniosków zamieszczonych na stronie internetowej KO w Szczecinie.

• Niepodawanie numerów i dat zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
oświatowej, wydanych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

• Podawanie różnych/niespójnych nazw tej samej szkoły - w statucie szkoły
i w innej dokumentacji.

• Podawanie w przedstawianych dokumentach (głównie statutach szkół)
nieaktualnej podstawy prawnej.
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• Niewyszczególnianie nazw przedmiotów zawodowych i symboli kwalifikacji.

• Brak spójności pomiędzy nazwami przedmiotów nauczania wskazanych
w szkolnych planach nauczania a nazwami przedmiotów podanych
w wykazach kadry pedagogicznej.

• Niedostosowanie w szkolnym planie nauczania liczby godzin kształcenia
zawodowego do wymiaru godzin określonego w rozporządzeniu w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - przewidzianego dla
kształcenia zawodowego.

• Nieuwzględnianie w szkolnych planach nauczania przedmiotu doradztwo
zawodowe.

• Niewykazywanie wszystkich pomieszczeń/pracowni i pomocy dydaktycznych
umożliwiających realizację kształcenia w danym zawodzie - zgodnie
z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
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NAJCZĘŚCIEJ  POJAWIAJĄCE  SIĘ  NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
W  DOŁĄCZONYCH  DO  WNIOSKÓW  STATUTACH  SZKÓŁ  NIEPUBLICZNYCH

• Występowanie zapisów odnoszących się do innych typów szkół lub form kształcenia.

• Brak wskazania nazwy/nazw zawodu/zawodów, w którym/których szkoła zamierza
kształcić.

• Nieokreślanie wszystkich kompetencji rady pedagogicznej i zadań dyrektora szkoły.

• Niepodawanie skali ocen i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.

• Niewskazywanie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

• Podawanie niewłaściwych dat obowiązywania statutów - niezgodnie z deklarowanym
terminem rozpoczęcia działalności przez szkołę.
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Informacje dotyczące 

doradztwa metodycznego
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Warunki i tryb tworzenia, a także zadania placówek doskonalenia nauczycieli
oraz zatrudnionych w nich doradców metodycznych określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 1045).
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➢ Kurator oświaty powierza zadania doradcy metodycznego na okres nie krótszy
niż rok, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres
nie dłuższy niż trzy lata.

➢ Powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, kurator oświaty
wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę
samorządu terytorialnego, w której nauczyciel-doradca metodyczny będzie
zatrudniony.

➢ Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela na podstawie
dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia.

➢ Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w placówce
doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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sławieński

wałecki



➢ Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowany
jest wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa,
w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze
wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

• (Nauczyciele -> Doskonalenie -> Placówki doskonalenia)

➢ W roku szkolnym 2020/2021 w publicznych placówkach doskonalenia na
terenie województwa zachodniopomorskiego zatrudnionych było
47 nauczycieli-doradców metodycznych.
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Informacja o liczbie i specjalności doradców metodycznych zatrudnionych 
w placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim  

wg stanu na 23 sierpnia 2021 r. 
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Nazwa placówki doskonalenia 
nauczycieli

przedmiot/zakres doradztwa liczba doradców 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Stargardzie

j. polski 1

matematyka 2

biologia, przyroda 1

chemia 1

język obcy (j. angielski) 1

język obcy zawodowy (j. niemiecki) 1

historia 1

doradztwo zawodowe 1

przedmioty zawodowe 1

kadra kierownicza, fizyka 1

biblioteki szkolne 1

wychowanie przedszkolne 1

wychowanie fizyczne 1

edukacja wczesnoszkolna 1
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Nazwa placówki doskonalenia 
nauczycieli

przedmiot/zakres doradztwa liczba doradców 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie

j. polski 2
edukacja wczesnoszkolna 1
język obcy (j. niemiecki) 2
historia 1
wiedza o społeczeństwie 1
doradztwo zawodowe 1
przedmioty zawodowe 1

Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Koszalinie

matematyka 1
edukacja wczesnoszkolna 2
wychowanie przedszkolne 2
fizyka 1
biologia 1
chemia 1
język obcy (j. niemiecki, 
j. francuski, j. angielski)

2

język mniejszości narodowych 1
historia 1
wychowanie fizyczne 1
informatyka 1
plastyka 1
muzyka 1
przyroda 1
j. polski 2
geografia 2
przedmioty zawodowe 2



➢ Nabór na stanowisko nauczycieli-doradców metodycznych do
poszczególnych placówek doskonalenia prowadzony jest w czerwcu, lipcu
i sierpniu. Informacje o naborach umieszczane są na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

➢W Kuratorium Oświaty w Szczecinie osobą koordynującą zadania związane
z doradztwem metodycznym jest starszy wizytator Agnieszka Kulikowska,
tel. 91 44 27 570
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AWANS 

ZAWODOWY 

NAUCZYCIELI
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Awans zawodowy nauczycieli regulują:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz.
2215 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze
zmianami z 23 sierpnia 2019 roku. W Dzienniku Ustaw z 9 grudnia 2020
roku, poz. 2200 ukazał się tekst jednolity wspomnianego rozporządzenia
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli. Stanowi on załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 17 listopada 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzeni MEN w sprawie awansu zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r., poz. 493).
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Uwagi dotyczące składanej przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku 
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe należy składać wraz
z suplementami lub indeksem lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię wyższą,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły powinno być aktualne,

3) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz
z uzasadnieniem powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem w całości,

4) do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel dołącza opis i analizę
sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt
1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4,
w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły,

5) opis i analiza realizacji powyższych wymagań powinna być autoryzowana przez
nauczyciela,

6) wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
poświadczone są za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
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Uwagi dotyczące przebiegu stażu:

1) proponujemy, aby nauczyciele rozpoczynający staż na kolejny stopień
awansu zawodowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu awansu
zawodowego oferowanego w ramach Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli,

2) informacja dotycząca składania wniosków o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego znajduje się
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
w zakładce „Nauczyciele”→ „Awans zawodowy”.
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Komunikaty dotyczące 

konkursów tematycznych 

oraz konferencji 

organizowanych przez 

Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty
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Konkurs pt. „Nieodkryte Zakątki Regionu”

Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2021 roku.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz
do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa
zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu
zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla
odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców.
Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty,
ciekawy zakątek naszego regionu. Może to być zabytek, pejzaż, wieś, miasto,
bądź inne warte zobaczenia miejsce.

Wykonane zdjęcia należy przesłać na adres e-mail 
promocja@kuratorium.szczecin.pl do dnia 30 listopada 2021 r. (do końca dnia).

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty
w Szczecinie na rok 2022.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej 
www.kuratorium.szczecin.pl.
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"Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić"
- konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Stanisława Lema

W związku z tym, że Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema,
Zachodniopomorska Kurator Oświaty organizuje konkurs dotyczący życia
i twórczości najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego
z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.

Konkurs skierowany będzie do uczniów szkół podstawowych z województwa
zachodniopomorskiego, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury na
terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej
życia i twórczości Stanisława Lema. Uczestnicy będą mogli korzystać z gotowych
utworów pisarza lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach autorstwa
Lema, jego biografii lub obu. Forma przedstawienia inscenizacji będzie dowolna.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu zostaną zamieszczone na stronie
www.kuratorium.szczecin.pl wraz z dniem ogłoszenia konkursu – tj. 2 września
2021 roku.
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V edycja akcji „Młodzieży Czytanie”

Zachodniopomorska Kurator Oświaty organizuje to wydarzenie wspólnie
z Dyrektorem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie panem Lucjanem Bąbolewskim.

Akcja kierowana jest do uczniów, nauczycieli i dyrektorów zachodniopomorskich
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli
środowiska oświaty i kultury, którzy podczas wydarzenia będą czytać wybrane
fragmenty utworów Gabrieli Zapolskiej.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury
polskiej i propagowanie czytelnictwa. Zamiarem organizatorów jest także
kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie, które w tym roku odbędzie 4 września.
Lekturą jubileuszowej X edycji akcji jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu zostaną zamieszczone na stronie
www.kuratorium.szczecin.pl wraz z dniem ogłoszenia akcji – tj. 6 września 2021
roku.

Finał wydarzenia wstępnie planowany jest 16 listopada br. w Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie.
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Konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Politechniki
Koszalińskiej pt. „Rola kompetencji miękkich w pracy nauczyciela
i wychowawcy”

Konferencja odbędzie się 23 września 2021 roku, o godzinie 10.00, w Auli
Politechniki Koszalińskiej, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie.

Prelegentami podczas wydarzenia będą: dr Lucyna Maksymowicz i dr Iwona
Zychowicz z Politechniki Koszalińskiej oraz Sławomir Rak - Master Trener NLP,
coach poczucia wartości, hipnoterapeuta i właściciel Polskiej Akademii NLP.

Konferencja skierowana jest do:

• dyrektorów,

• nauczycieli,

• pedagogów,

• studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych wyższych uczelni
z województwa zachodniopomorskiego.
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Celem wydarzenia jest wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji
miękkich, jako kluczowego czynnika w procesie dydaktycznym
i wychowawczym.

Misją pracy nauczyciela jest kształcenie i przekazywanie wiedzy, ale
również wspieranie ogólnego rozwoju ucznia i pomoc w wychowaniu
młodego człowieka. Szkoła pełni funkcję dydaktyczną, ale też
wychowawczą i opiekuńczą. Praca dydaktyczna jest kluczowym
aspektem i od niej zależy jakość kształcenia.

Podczas konferencji chcemy zwrócić uwagę na 4 kluczowe filary:

• Emocje i ich rola w procesie edukacji.

• Przekonania - jak kształtują zachowania i postawy?

• Motywacja - co pomaga, a co tworzy bariery?

• Budowanie poczucia wartości ucznia i wiary w siebie.
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Zapisy na konferencję ruszają 1 września i potrwają do 17 września.
Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz
elektroniczny. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia
będą dostępne na stronie internetowej www.kuratorium.szczecin.pl wraz
z dniem ogłoszenia konferencji.
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1 września 2021 r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2021 r. zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna

Egzaminy- termin główny: 

według komunikatu CKE ósmoklasisty

według komunikatu CKE maturalny

29 kwietnia 2022 r. 
zakończenie zajęć w klasach najwyższych szkół 

ponadpodstawowych

24 czerwca 2022 r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. ferie letnie
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