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1 Wstęp 

W roku szkolnym 2021/2022, w okresie od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 

na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji i Nauki, Śląski Kurator 

Oświaty przeprowadził:

30 kontroli planowych w 30 szkołach i placówkach oraz 

374 kontrole doraźne w 367 szkołach i placówkach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, 163 dyrektorom szkół i placówek, wydano 406 

zaleceń.  

2 Kontrole

2.1 Kontrole planowe
W roku szkolnym 2021/2022, w Kuratorium Oświaty w Katowicach zaplanowano 

przeprowadzenie 206 kontroli planowych. W okresie od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021 

roku, na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji i Nauki, 

pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzili 30 zaplanowanych kontroli.

2.1.1. Wyniki kontroli planowej: Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów 

międzynarodowych 

Kontrola dotyczyła zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów 

międzynarodowych w publicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami 

międzynarodowymi i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami 

międzynarodowymi.

Kontrola została przeprowadzona w okresie październik – grudzień 2021 r

Kontrolą objęto 100 % publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami 

międzynarodowymi. Kontrola została przeprowadzona w trzech publicznych i dwóch 

niepublicznych liceach ogólnokształcących. 

Oddziały międzynarodowe w kontrolowanych, publicznych i niepublicznych szkołach 

ponadpodstawowych funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie 

szkoły posiadały dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej 

na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym przez 
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tę instytucję oraz zezwolenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

na utworzenie oddziału międzynarodowego zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy U-PO.

Statuty we wszystkich kontrolowanych szkołach uwzględniały oddział międzynarodowy oraz 

określały szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w oddziale 

międzynarodowym.

Rekrutacja do oddziału międzynarodowego w każdym przypadku była przeprowadzona 

zgodnie z przepisami art. 134 i 140 U-PO.

Wszystkie kontrolowane szkoły umożliwiają absolwentom, którzy uczęszczali do oddziału 

międzynarodowego, przystąpienie do egzaminu maturalnego, natomiast  uczniom oddziału 

międzynarodowego zapewniają możliwość przejścia, na każdym etapie kształcenia, 

do kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 

1 pkt 4 lit. a U-PO.

W wyniku przeprowadzonych kontroli dotyczących zgodności z przepisami prawa 

funkcjonowania oddziałów międzynarodowych, nie wydano zaleceń.

2.1.2. Wyniki kontroli planowej: Zgodność z przepisami prawa kształcenia 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych

Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych (zwanych dalej „KKZ”) i kursach umiejętności zawodowych (zwanych dalej 

„KUZ”). Kontrola powinna być przeprowadzona do końca marca 2022 r.

Kontrola zostanie przeprowadzona w 50% publicznych i niepublicznych szkół, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

prowadzących KKZ lub KUZ, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 

zawodowego, prowadzących KKZ lub KUZ, w tym:

  1 branżowej szkole I stopnia

  3 branżowych szkołach II stopnia

  3 centrach kształcenia zawodowego

  7 placówkach kształcenia ustawicznego

  7 szkołach policealnych

  8 technikach
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Kontrola będzie obejmować wyłącznie KKZ i KUZ, które rozpoczęły się w roku szkolnym 

2021/2022.

Do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzono osiem kontroli zgodność z przepisami prawa 

kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, 

w wyniku których nie wydano zaleceń.

2.1.3. Wyniki kontroli planowej: Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia 

zawodowego w branży opieki zdrowotnej

Kontrola dotyczy zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego 

w zawodach przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej.

Kontrola powinna być przeprowadzona do końca marca 2022 r.

Kontrola zostanie przeprowadzona w 100% niepublicznych szkół policealnych prowadzących 

kształcenie w zawodach przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej, dla których 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa branżowego . 

Kontrolę przeprowadza się w szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach 

począwszy od roku szkolnego 2021/2022, odrębnie dla każdego zawodu, w którym szkoła 

prowadzi kształcenie.  

Do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzono siedemnaście kontroli zgodności z przepisami 

prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej, wydano czterem 

dyrektorom jedenaście zaleceń, które dotyczyły:

Nazwa 

zawodu

Treść zalecenia Ilość  zaleceń

Zaleca się, aby adres siedziby szkoły oraz innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, jeżeli ich utworzenie zostało 
przewidziane, znajdowały się na terenie jednostki samorządu 
terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji (art. 168 ust. 4 pkt 
3 i ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe).

1Opiekun 
medyczny

Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich 
szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 4d 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

1
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Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich 
szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia 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.

1

Zaleca się, aby kształcenie w zawodzie prowadzono po nawiązaniu 
współpracy odpowiednio z pracodawcą, którego działalność jest 
związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, 
porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120 ust. 1, 
obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym 
zawodzie (art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy w związku z art. 172a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

2

Zaleca się, aby adres siedziby szkoły oraz innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, jeżeli ich utworzenie zostało 
przewidziane, znajdowały się na terenie jednostki samorządu 
terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji (art. 168 ust. 4 pkt 
3 i ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe). 

1

Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich 
szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 4d 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

1

 Zaleca się, aby statut szkoły określał formy kształcenia, w jakich 
szkoła prowadzi kształcenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia 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.

1

Technik 
sterylizacji 
medycznej

Zaleca się, aby szkoła zapewniła wyposażenie niezbędne do 
realizacji kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 
zawodzie, zgodnie z rozporządzeniem 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.

1

Technik 
masażysta

Zaleca się, aby szkoła zapewniła wyposażenie niezbędne do 
realizacji kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 
zawodzie, zgodnie z rozporządzeniem 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. 

2
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2.2 Kontrole doraźne 
Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań nieujętych 

w planie nadzoru pedagogicznego.

3.2.1 Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych 
W roku szkolnym 2021/2022 (od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021 roku) pracownicy 

Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzili 374 kontrole doraźne. 

W tabeli poniżej przedstawiono informację o obszarach, w jakich zostały przeprowadzone 

kontrole doraźne w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku.

Liczba kontroli w: 

szkołach dla dzieci 
i młodzieży

Obszary funkcjonowania szkół i 
placówek będące przedmiotem 

kontroli:
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zgodność zatrudniania nauczycieli 
z wymaganymi kwalifikacjami

0 10 15 2 1 3 31

realizacja podstaw programowych 
i ramowych planów nauczania

0 9 18 11 0 0 38

przestrzeganie zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz prowadzenia 
egzaminów, a także przestrzeganie 
przepisów dotyczących obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki

0 0 13 9 2 0 24

przestrzeganie statutu szkoły lub 
placówki

0 14 34 15 0 5 68

przestrzeganie praw dziecka i praw 
ucznia

1 11 57 12 0 2 83

zapewnienie uczniom 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki

1 25 72 15 0 10 123

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

0 0 0 1 3 0 4
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3.2.2 Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli doraźnych 
Podstawą zarządzenia przez Kuratora Oświaty kontroli doraźnej w szkole lub placówce jest 

stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia w tej szkole lub placówce działań nieujętych w planie 

nadzoru pedagogicznego, tj. na skutek wniosku pomiotu zewnętrznego lub na skutek analizy 

przez Kuratora Oświaty dotychczasowych wyników nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub 

placówką. Podmioty wnioskujące o zarządzenie w okresie od 1 września 2021 do 31 grudnia 

2021 roku kontroli doraźnych, w szkołach lub placówkach przedstawiono w tabeli:

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

0 0 0 0 0 0 0

stosowanie przemocy słownej i/lub 
fizycznej 

0 0 1 0 0 0 0

organizacja i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej

0 11 38 7 0 5 61

inne 0 62 99 28 3 19 211

Liczba kontroli w:

szkołach dla dzieci 
i młodzieży

Liczba kontroli doraźnych 
przeprowadzonych
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a) na wniosek, prośbę, w związku 
z informacją pozyskaną od:  

· organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę

0 2 2 0 1 0 5

· prokuratury 0 0 0 0 0 0 0

· Rzecznika Praw Obywatelskich 0 0 0 0 0 0 0

· rodziców 1 14 83 22 0 3 123

· uczniów 0 0 0 0 0 0 0

· nauczycieli 0 0 5 2 0 0 7

· Rzecznika Praw Dziecka 0 2 3 0 0 1 6
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Kontrole doraźne prowadzone były zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie nadzoru 

pedagogicznego, co zaprezentowano w tabeli. 

Liczba kontroli doraźnych, w tym:

a)   przeprowadzonych przez:  

●   jedną osobę 308

●   zespół dwuosobowy 66

●   zespół więcej niż dwuosobowy 0

RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 374

1.

b) przeprowadzonych na podstawie 
imiennych upoważnień

374

Liczba sporządzonych przez kontrolujących protokołów kontroli:

a)   w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
kontroli

373

b)   w terminie dłuższym niż 7 dni od 
dnia zakończenia kontroli.

1
2.

RAZEM PROTOKOŁÓW 374

3.2.3 Wyniki kontroli doraźnych 

· innych podmiotów 0 9 19 14 3 10 55

b) na skutek stwierdzenia przez 
Kuratora Oświaty potrzeby 
przeprowadzenia kontroli doraźnej

0 51 70 20 3 12 156

c) realizacja wydanych zaleceń w 
poprzednich kontrolach

0 2 14 4 1 1 22

RAZEM KONTROLI 
DORAŹNYCH

1 80 196 62 8 27 374

Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące 
przedmiotem kontroli Liczba zaleceń

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi 
kwalifikacjami

12

realizacja podstaw programowych i ramowych planów 
nauczania

19

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, 
a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki

24
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3.2.4 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych

W wyniku przeprowadzonych 374 kontroli doraźnych w 367 szkołach, dyrektorom 159 szkół 

wydano 395 zaleceń. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych wskazano obszary pracy szkół/placówek, 

w których nie są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa. Nieprawidłowości 

w kontrolowanych szkołach dotyczyły w szczególności:

a) organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki, 

c) przestrzegania statutu szkoły lub placówki,

d) przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki.

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 33

przestrzeganie praw dziecka  i praw ucznia 17

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki

53

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

6

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

0

organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

63

inne 168

RAZEM 395
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5     Wspomaganie 

Tematyka konferencji: 

Lp. Tematyka konferencji Liczba 
uczestników

1
Niwelowanie skutków psychologicznych powstałych w wyniku nauki 
zdalnej i zdalnej pracy. Plan wsparcia szkół w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022.

708

2
Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku 
szkolnym 2020/2021. 662

3
Rekomendacje MEiN w sprawie organizowania zajęć na terenie szkoły 
dla uczniów, którzy nie przebywają na kwarantannie. 582

4
Projekt -  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 
1981 –  Pamiętamy! 355

5
Zasady zawiadamiania o zawieszeniu zajęć stacjonarnych, organizacja 
zajęć wspomagających. 254

6
Omówienie rekomendacji w sprawie uczniów, którzy nie zostali 
skierowani na kwarantannę lub izolację domową. 241

7 Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne. 239

8
Obowiązujące przepisy prawne, w tym w zakresie zgodności statutów 
szkół i przedszkoli z obowiązującym prawem.
Karty informacyjne o sposobie załatwienia spraw.

225

9 Nadzór pedagogiczny w świetle nowego rozporządzenia. 156

10 Programy i projekty rządowe 150

Tematyka narad: 

Lp. Tematyka narad
Liczba 

uczestników

1
Przypomnienie o konieczności stosowania w przedszkolach i szkołach 
wytycznych sanitarnych GIS, MEiN, MZ oraz obowiązujących 
procedur bezpieczeństwa.

632

2
Przygotowanie przedszkoli, szkół i placówek do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2021/2022

562

3 Omówienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. 534

4 Bezpieczny powrót uczniów do szkół. 425
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5 Statuty szkół – przykłady zapisów niezgodnych z przepisami prawa 419

6
Analiza uwag, zastrzeżeń wniesionych do projektów arkuszy 
organizacji i zmian do arkuszy. Wnioski z opiniowania zmian w 
arkuszach organizacji przedszkoli i szkół.

279

7
Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej.

206

8 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 168

9 Analiza karty nr 61 dotyczącej zgłaszania konkursów. 179

10

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
z uwzględnieniem wyników corocznej diagnozy w zakresie 
występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 
uczniów.

168

11 Omówienie projektu "Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę" 142

12

Tryb zawieszania zajęć (§ 18. i 19 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach.

121

13 Zmiany w obowiązujących przepisach. 116

14
Brak podstaw prawnych do żądania od rodziców oświadczeń 
o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń 
w przypadku zakażenia koronawirusem.

112

15

Organizacja pracy szkoły, ustalania dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub lekcyjnych oraz prowadzenia 
zajęć wychowawczo-opiekuńczych, zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli.

68

16 Organizacja edukacji domowej. 34

17 Projekt  - 2021 rokiem C.K. Norwida 27

18 Konsultacje strategii dla młodych woj. śląskiego 21

19 Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 5
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