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ANEKS NR 1
DO
PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO
OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DKO-WNP.4092.46.2021.DB z dnia
28 marca 2022 r. w sprawie zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz zmian w zakresie zadań z zakresu nadzoru
pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w punkcie III. Planu Nadzoru
Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022 z dnia 31 sierpnia
2021 r. dokonuje się zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowych kierunków:

7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria
przyszłości”.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem
migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Ponadto punkt IV. Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok
szkolny 2021/2022 otrzymuje brzmienie:
IV Liczba i tematyka kontroli planowych w poszczególnych typach szkół i rodzajach
placówek .

Lp.
Tematyka kontroli

1.

2.

„Zgodność z przepisami prawa
funkcjonowania oddziałów
międzynarodowych”

Typ szkół i placówek

szkoły ponadpodstawowe

niepubliczne szkoły
„Zgodność z przepisami prawa
policealne kształcące
organizacji kształcenia zawodowego w
w zawodach z branży opieki
branży opieki zdrowotnej”
zdrowotnej

Liczba
objętych
kontrolą

Termin
realizacji

1

październik –
grudzień 2021 r.

13

październik
2021 r. – marzec
2022 r.

3.

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

4.

„Organizacja wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka”

5.

„Organizacja kształcenia i wsparcia
dla uczniów objętych kształceniem
specjalnym w szkołach specjalnych”

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

10

Przedszkola

20

Punkty przedszkolne

2

Szkoły podstawowe
specjalne

3

Technika specjalne

1

Branżowe szkoły I st.
specjalne
Szkoły przysposabiające do
pracy
RAZEM:

1

październik
2021 r. – marzec
2022 r.
marzec –
kwiecień 2022 r.

kwiecieńczerwiec 2022 r.
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