




Uwagi Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych do projektu rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

Projektowana rezygnacja z procesu ewaluacji (zewnętrznej, wewnętrznej, całościowej oraz 

problemowej) stoi w sprzeczności z podstawowym zadaniem, przed jakim stoją placówki 

edukacyjne, tj. elastycznym, uwzględniającym dynamikę i specyfikę środowiska lokalnego, 

możliwie zindywidualizowanym oddziaływaniem (wychowawczym, edukacyjnym, 

motywacyjnym, naprawczym, rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym itd.) na 

jednostki i grupy. Ewaluacja natomiast, poprzez gromadzenie, analizowanie i co ważne 

wielokierunkowe komunikowanie informacji na temat pracy wszystkich podmiotów biorących 

udział w działalności edukacyjno–wychowawczej, to proces tworzący pole do 

konstruktywnego doskonalenia jakości działania wszystkich organów oświaty w Polsce.  

Rezygnacja z procesu ewaluacji to również rezygnacja z podjęcia dialogu prowadzonego przez 

wszystkie strony biorące w niej udział a pozostawienie słowa „kontrola”, przy jednoczesnej 

rezygnacji ze słowa „ewaluacja” wskazuje jasno, iż autorzy projektu nie są zainteresowani 

rzetelnym i otwartym dialogiem np. z kadrą pedagogiczną lub dyrektorami szkół, ale 

nakazowo-zakazowym sterowaniem ich pracą. 

Paragraf 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego bardzo ogólnie wskazuje osoby uprawnione do prowadzenia kontroli 

w placówkach edukacyjnych – należy w tym miejscu podkreślić widoczną dysproporcję 

pomiędzy szczegółowo opisanymi w prawie, przepisami dotyczącymi kwalifikacji dyrektorów 

szkół oraz nauczycieli (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) oraz 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 

poz. 1450)) a opisem kwalifikacji osób, które mają, zgodnie z proponowanym 

rozporządzeniem, kontrolować ich pracę. Stwarza to przestrzeń do nieuniknionych sporów 

kompetencyjnych na linii kuratorium-placówka edukacyjna, w których to dyrektorzy placówek 

będą słabszą stroną sporu, co w efekcie posłużyć może jako podstawa prawna do zwolnienia 

skonfliktowanego z kuratorium dyrektora z pełnionej przez niego funkcji.  

Postulujemy, by w propozycji rozporządzenia pozostawić dotychczas obwiązujące zapisy 

dotyczące procesu ewaluacji i by uszczegółowione zostały zapisy dotyczące kontroli – jej 

dokładnego zakresu, jej efektów oraz kompetencji wizytatorów – zwłaszcza te, które 

zabezpieczają autonomiczność dyrektora placówki w reagowaniu na wyzwania stojące przed 

społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym, w jakim jest ona osadzona. 


