
Najważniejsze dokonania Kuratorium Oświaty w roku 2012 

1. Organizacja ”Majówki Mistrzów” – imprezy edukacyjnej dla laureatów wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedsięwzięcie to było 

pomyślane jako podsumowanie wyników form współzawodnictwa uczniów wymienionych 

typów szkół działających na terenie województwa  opolskiego, a także jako uhonorowanie 

całorocznej pracy dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. 

2. Zakończenie realizacji projektu „Kształcenie zawodowe - duże wyzwanie nowoczesnej 

edukacji” w ramach programu Uczenie się przez całe życie -  Comenius Regio Partnerskie 

Projekty wraz z konferencją podsumowującą dwuletnią realizację współpracy 

międzynarodowej i programu Comenius Regio: „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie 

nowoczesnej edukacji”. 

3. Organizacja „I Wojewódzkiego Forum Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez 

jednostki inne niż JST” . 

4. Rozpoczęcie realizacji nowego projektu „Matematyka nowego wymiaru” w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie -  Comenius Regio  Partnerskie Projekty”.  

5. Organizacja Gali Finałowej Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” dla rodziców, 

dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, 29 maja 2012r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 

6. Analiza osiągnięć szkół województwa opolskiego w zakresie wyników egzaminów 

zewnętrznych, próba określenia grupy szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych, które 

zdaniem organu nadzoru pedagogicznego, wymagają wsparcia oraz takich szkół, których 

wyniki egzaminów zostały w sposób widoczny poprawione. Ponadto wspieranie dyrektorów 

szkół w budowaniu sytemu działań służących podnoszeniu jakości kształcenia uczniów. 

7. Organizacja w dniu 25.05.2012r. konferencji “Nie ma dzieci – są ludzie” w ramach obchodów 

Roku Janusza Korczaka 

8. Przygotowanie Raportu na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości 

narodowej  w województwie opolskim. 

9. Przygotowanie Raportu „Wpływ zmian demograficznych w województwie opolskim na sieć 

szkół, w tym próba identyfikacji obszarów w tym zakresie (2012-2020)”. 

10. Upowszechnianie informacji na temat obniżenia wieku szkolnego oraz możliwości uzyskania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w szkole, w tym: 

 

1. Przeprowadzenie 62 spotkań z radami rodziców działającymi w przedszkolach. Celem 

spotkań było przekazanie rodzicom informacji związanych z obniżeniem wieku 

szkolnego oraz możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

dzieci w szkole.                   

2. Uruchomienie na stronie internetowej Kuratorium nowej zakładki Sześciolatki w 

szkole.   



11. Dokonanie analizy katalogu kar i praw obowiązujących w MOW i MOS  w województwie 

opolskim (problem podnoszony przez RPO). 

 

Podjęto następujące działania: 

1. W trybie nadzoru pedagogicznego dokonano 5 kontroli doraźnych w zakresie zapisów 

statutowych  

w obszarze kar w MOW i MOS z uwzględnieniem praw wychowanków. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli wydano stosowne uwagi i wnioski. 

2. Zorganizowano warsztaty oraz konferencję dla dyrektorów ww. placówek na temat kar               

i praw wynikających z zapisów Reguły Komitetu Zgromadzenia ONZ z 18 grudnia 2002 r., 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz.178 z późn. 

zm.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

12. Działania w zakresie poprawy efektywności kształcenia w szkołach podstawowych                            

i gimnazjach województwa opolskiego.  

W ramach zadania podjęto następujące działania: 

- analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z lat: (szkoły podstawowe 

2007-2011, gimnazja 2008-2011),  EWD i wyników ewaluacji zewnętrznej, 

- spotkanie z dyrektorami wytypowanych szkół i przedstawicielami jednostek samorządu 

terytorialnego, 

- wydanie wytypowanym szkołom polecenia opracowania programu i harmonogramu 

poprawy efektywności kształcenia, 

- sprawdzenie i ocena programów poprawy efektywności kształcenia, 

- współpraca z MODN w Opolu w zakresie wspomagania szkół opracowujących programy, 

- organizacja seminarium dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które              

w latach 2008-2011 uzyskały niskie wyniki ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 

 

13. Uruchomienie nowej strony internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu. 

14. Wprowadzenie do realizowanego we współpracy z Landową Centralą Kształcenia 

Politycznego Nadrenii-Palatynatu projektu "Nowa pedagogika miejsc pamięci" seminarium 

dla Nauczycieli z Niemiec. 
 

15. Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty przez Panią Konsul Generalną RP w Kolonii oraz 

Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech na kongres  nauczycieli w 

Soest (Niemcy) i wygłoszenie tam referatu pt. „Wielojęzyczność we współczesnej Europie. 

Znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji językowych". 

 

  

 


