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Liczba i zakres ewaluacji problemowych planowanych w poszczególnych typach szkół 

Zakres ewaluacji problemowych Typ szkoły/
rodzaj placówki

Liczba 
ewaluacji

przedszkole 70
inna forma wychowania 
przedszkolnego 7

Ewaluacja problemowa 
w wymaganiach wskazanych 
przez Ministra Edukacji 
Narodowej

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej;
Kształtowane są postawy i respektowane normy 
społeczne. oddział przedszkolny zorganizowany 

w szkole podstawowej 7

Razem 84
przedszkole 30Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem 

ich indywidualnej sytuacji;
Rodzice są partnerami przedszkola.

inna forma wychowania 
przedszkolnego 12Ewaluacja problemowa 

w wymaganiach wskazanych 
przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji;
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

szkoła podstawowa 14

Razem 56

Łączna liczba ewaluacji planowanych w przedszkolach i szkołach 140
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Liczba i tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek

Lp. Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/
rodzaj placówki

Liczba 
kontroli

publiczne przedszkole 57
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego 21.

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 
szkolny 2018/2019. oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole 

podstawowej 11

Razem 70
publiczne i niepubliczne przedszkole, które organizuje 
naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka 
regionalnego oraz własnej historii i kultury

2

2.

Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli 
w zakresie organizacji nauki języka mniejszości 
narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej 
historii i kultury.

publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa, która 
organizuje naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej 
i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury

5

Razem 7
publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa 34
publiczne i niepubliczne gimnazjum 19
publiczne i niepubliczne liceum ogólnokształcące 5
publiczne i niepubliczne technikum 5

3.
Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach 
ogólnodostępnych.

publiczna i niepubliczna szkoła branżowa I stopnia 4
Razem 67

4.
Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami 
i szkołami.

publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna 51

Razem 51

Łączna liczba kontroli planowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach 195
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Liczba i zakres monitorowania w poszczególnych typach szkół 

Lp. Zakres monitorowania Typ szkoły/
rodzaj placówki

Liczba szkół 
wykazanych do 
monitorowania

zespół szkół 18
gimnazjum 21. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na 

strzelnicach funkcjonujących w szkołach.
liceum ogólnokształcące 2

Razem 22

publiczne i niepubliczne przedszkole 1509

publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa 1206

publiczne i niepubliczne gimnazjum 694

publiczne i niepubliczne liceum 
ogólnokształcące 275

publiczne i niepubliczne technikum 234

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we 
wszystkich typach szkół.

publiczna i niepubliczna szkoła branżowa I 
stopnia 184

Razem 4102

Łączna liczba szkół wskazanych do monitorowania 4124
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