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Załącznik nr 1 
do Planu nadzoru Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009 
WZÓR 

 
Wyniki wizytacji 

przeprowadzonej 
w ………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa szkoły, placówki, zespołu szkół i/lub placówek) 
W przypadku wizytacji prowadzonej jednocześnie w szkołach/placówkach zespołu szkół i/lub placówek dodajemy 
niżej nazwy szkół/placówek, w których prowadzona jest wizytacja 
w następujących szkołach/placówkach: 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
przez wizytatora …………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko wizytatora) 
w dniach ………………………………. 
Podstawa prawna: 
§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, 
kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można 
zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). 
Cele wizytacji: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
I. Podstawowe dane o wizytowanej szkole/placówce 

 
1. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki 
………………………………………………………………………………………………. 
2. Organ prowadzący szkołę/placówkę 
………………………………………………………………………………………………. 
3. Podstawowe dane teleadresowe: 

adres…………………………………………………………………………………… 
tel. …………………………., fax ………………………………………… 
e-mail………………………., strona WWW ……………………………. 

4. Typ i rodzaj szkoły/placówki 
…………………………………………..…………………………………………………  
5. Liczba uczniów ……………….   Liczba oddziałów …………. 
6. Zawody lub profile kształcenia ogólnozawodowego, w których kształci szkoła  

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

7. Data założenia szkoły/placówki (dla szkoły w zespole szkół w nawiasie data 
przekształcenia) ………………………………………………… 

8. Data ostatniej wizytacji (ostatniego zewnętrznego mierzenia)…….….…………… 
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W przypadku wizytacji prowadzonej jednocześnie w szkołach/placówkach zespołu szkół i/lub placówek 
wpisujemy podstawowe dane każdej wizytowanej szkoły/placówki w punktach Ia, Ib  itd.  

Ia. Podstawowe dane o wizytowanej szkole/placówce 
1. Nazwa szkoły/placówki …….……………………………………………………….. 
2. Typ i rodzaj szkoły/placówki………………………………………………………... 
3. Liczba uczniów……………….   Liczba oddziałów …………. 
4. Zawody lub profile kształcenia ogólnozawodowego, w których kształci szkoła 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

5. Data ostatniej wizytacji / mierzenia jakości pracy szkoły .…………………………. 
6. Data założenia szkoły/placówki (w nawiasie data przekształcenia) 

…………………………………………………………………………………….…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
II. Wyniki wizytacji według obszarów tematycznych podanych  

w szczegółowej tematyce wizytacji 
 
 
 
Przykład dla pierwszego obszaru tematycznego  

1. Organizacja, warunki i przebieg procesu edukacyjnego 
1.1. Tematyka szczegółowa w danym obszarze tematycznym 

Przed wizytacją wpisuje się w tym miejscu tematy wymienione w danym zakresie odpowiedniego 
załącznika (nr 3 – nr 3 h), pomijając tematy niedotyczące danego typu lub rodzaju szkoły/placówki. W miarę 
potrzeb dopisuje się tematy wynikające ze specyfiki szkoły/placówki lub ze sprawowanego nadzoru.  
 
 
 
 
 
 
1.2. Ustalenia przedwizytacyjne (wyniki dotychczasowego nadzoru) 

Przed wizytacją zapisuje się najważniejsze dane (wnioski, uwagi) uzyskane wcześniej, w tym  
w szczególności: 
- najważniejsze wyniki ostatniej wizytacji (ostatniego zewnętrznego mierzenia jakości), badań i kontroli w tym 

obszarze tematycznym, 
- najważniejsze wnioski z ostatnich raportów dyrektora, 
- najważniejsze wnioski z analizy posiadanej przez wizytatora dokumentacji, z rozpatrywanych skarg, 

rozpatrywanych odwołań od decyzji administracyjnych dyrektora itp.,  
- inne istotne dla tego zakresu tematycznego dane (np. z artykułów prasowych, materiałów promocyjnych itp.)  
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1.3. Spostrzeżenia wizytacyjne uwzględniające zebrane opinie i samoocenę dyrektora 

oraz wyniki wcześniej przeprowadzonej w szkole samooceny pracy 
szkoły/placówki 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Inne wyniki wizytacji 
8.1.  Ocena działań szkoły związanych z rozwiązywaniem problemów szkoły 

zidentyfikowanych podczas ostatniej wizytacji (ostatniego zewnętrznego mierzenia 
jakości) i ich efektów z uwzględnieniem samooceny dyrektora oraz wcześniej 
przeprowadzonej w szkole/placówce samooceny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Inne spostrzeżenia wizytacyjne, inne opinie i uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Podpis i pieczęć wizytatora 

 
 
 
Wyniki wizytacji zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …… 
 
 

Podpis wizytatora 
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