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Załączn i k do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1997 r. (poz. 45) 

WYKAZ TOWARÓW, 
W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 30 CZERWCA 1997 r. 

Zawieszenie stawek Zawieszenie obn iżonych stawek celnych 
celnych: autonomicz· 

Kod PCN Wyszczególnienie nej, konwencyjnej 
Czechy (podstawowej), pre· UE EFTA i Slo· Węgry 

Slo· Litwa lerencyjnej OEV 
wacja wenia 

i preferencyjnej LOC 

1001 Pszenica i mieszanka zyta z pszenicą: 
100190 - Powsta ł e: 

- - Powstały orkisz, pszenica zwykla 
i mieszanka zyta z pszenicą: 

10019091 - - - Ziarno pszenicy zwyklej 
i mieszanki żyta z pszenicą: 

10019091 1 - - - - Ziarno pszenicy zwyklej 10 10 10 10 10 10 10 
10019091 9 - - - - Mieszanki żyta z pszenicą 10 10 10 10 10 10 10 
1001 9099 O - - - Pozostałe 10 10 10 10 10 10 10 
10020000 O Żyto 10 10 10 10 10 10 10 
100300 Jęczmień: 
10030090 O - Pozostały 10 10 10 10 10 10 10 
10040000 O Owies 10 10 10 10 10 10 10 
1005 Kukurydza (ziarna): 
10059000 O - Pozostałe O O O O 
120100 Ziarno soi, nawet lamane: 
12010090 O - Powstałe 3 3 3 3 
120500 Ziarno rzepaku łub rzepiku, nawet lamane: 
12050090 O - Pozostałe 3 3 3 3 3 

46 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 31 grudnia 1996 r. 

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania. 

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Oz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 
329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozum ieć ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496), 

2) o rganie sprawującym nadzór pedagogiczny - na
leży przez to rozumieć kuratora oświaty oraz orga
ny wymienione wart. 35 ust. 1. ust. 2 pkt 2-4, 
ust. 2a i art. 25 ust. 4 ustawy, 

3) szkole - należy przez to rozumieć publiczne i nie
publiczne przedszkola i szkoły, wymienione wart. 2 
pkt 1 i 2 ustawy, 

4) placówce - należy przez to rozumieć publiczne 
i niepubl iczne placówki wymienione wart. 2 
pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, 

5) nauczycie lach - należy przez to rozumieć także 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz
nych szkół i placówek, 

6) pracownikach nadzoru - należy przez to rozumieć 
nauczycieli zatrudnionych w kuratoriach oświaty, 
w urzędach organów sprawujących nadzór peda
gogiczny lub w jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa wart. 25 ust. 3 ustawy, na stano
wiskach wymagających kwalifikacji pedagogicz
nych wymienionych w § 18 ust. 1. 

§ 2. 1. Celem nadzoru pedagog icznego jest podno
szenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w szko
łach i placówkach poprzez dzialalność diagnostyczno
-oceniającą i wspomagającą, prowadzoną przez orga
ny i osoby, które ten nadzór sprawują. 

2. Cele nadzoru realizuje się w toku zaplanowanej 
i systematycznej współp racy z nadzorowanymi na
uczycielami. szkołami, placówkami oraz organami pro
wadzącymi poprzez wykonywanie zadań i czynności 
określonych wart. 33 ustawy. 

3. Organy i osoby sprawujące nadzór pedagogicz
ny określa art. 35 ust. 1-5 oraz art. 89 ustawy. 

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dy
rektora szkoły lub placówki obejmuje: 
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1) diagnozowan ie i ocenianie efektów pracy nauczy
cieli w zakresie rea lizacji zada n statutowych szkoły 
lub placówki, 

2) udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach 
kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie 
ich do podejmowania działalności innowacyjnej, 

3) wn ioskowanie w sprawach doskonalenia zawodo
wego nauczycieli stosownie do ustalonych w try
bie tego nadzoru potrzeb, 

4) zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych pro
blemach oświatowych i obowiązujących przepi
sach prawa, 

5) gromadzenie informacj i o pracy nauczyciel i w celu 
dokonywania oceny ich pracy, według zasad okre
ślonych w odrębnych przepisach. 

2. Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej i ra
dzie szkoły lub placówki oraz organowi prowadzące
mu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do szkół i pla
cówek niepubl icznych. 

§ 4. 1. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny 
w szczególności: 

1) diagnozują i ocen iają efekty pracy szkół i placówek, 
w szczególności w zakresie wymienionym wart . 33 
ust. 2 ustawy, 

2) analizują i oceniają nadzór pedagogiczny sprawo
wany przez dyrektorów szkół i placówek, 

3) organizują doradztwo i szkolen ia dla dyrektorów 
w zakresie kierowania szkołą lub placówką oraz 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

4) udzie lają szkołom i placówkom pomocy w rozwi ą
zywaniu bieżących problemów wynikających z ich 
statutowej działalności. 

5) zapewn iają dyrektorom szkół i placówek bieżącą in
formację o aktualnych problemach oświatowych 
i obowiązujących przepisach prawa, 

6) inspi rują i wspomagają współpracę szkół i placó
wek ze szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami 
i organizacjami, których statutowym ce lem jest or
ganizowanie i wspieranie dz iałalności dydaktycz
nej, wychowawczej i opiekunczej, 

7) gromadzą informacje o pracy nadzorowanych dy
rektorów szkół i placówek w celu dokonywania 
oceny ich pracy według zasad określonych w od
rębnych przepisach. 

2. Przepisy ust. 1 do szkół i placówek niepublicz
nych stosuje się odpowiednio. 

3. Organy s prawujące nadzór pedagogiczny prze
kazują dyrektorom szkół i placówek oraz organom pro
wadzącym , przynajmniej jeden raz w roku szkolnym, 

uogólnioną i nformację o wynikach sprawowanego 
nadzoru. 

§' 5. Kurato r oświaty, w związku ze sprawowanym 
nadzorem pedagogicznym: 

1) współdziała z innymi organami sprawującym i nad
zór pedagogiczny, a także z organami prowadzący

mi sz koły i placówki , w szczególności z gminami, 

2) opracowuje, uwzględniaj ąc warunki lokalne, szcze
gółową organizację sprawowania nadzoru peda
gogicznego nad nadzorowanymi szkoła mi i pla
cówkami, w tym nad nauczaniem przedmiotów 
ogólnokształcących w szkołach nadzorowanych 
przez inne organy, i przekazuje informację w tym 
zakresie dyrektorom szkół i placówek, organom 
prowadzącym oraz innym organom sprawującym 
nadzór pedagogiczny, 

3) organizuje prace związane z tworzen iem przez pla
cówki doskona lenia nauczycieli narzędzi pomiaru 
dydaktycznego i ana lizowaniem jego w yników. 

§ 6. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po
wie rza wykonywanie nadzoru nad określoną liczbą 
szkól lub placówek tego samego lub zbl iżonego typu, 
tworzących rejon w izytacyjny, jednemu pracownikowi 
nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. W kuratoriach oświaty pracownikowi nadzoru, 
o którym mowa w ust. 1, kurator oświaty może także 

powie rzyć koordynację zadan związanych z wykony
wan iem nadzoru nad okreś lonymi dziedzinami d zi ałal 

ności szkół i placówek. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powie
rza jednemu pracown ikowi nadzoru wykonywan ie 
nadzoru pedagog icznego nad przestrzeganiem praw 
ucznia oraz praw dziecka w szkołach i placówkach oraz 
koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogiczne
go w tym zakresie przez pracowników nadzoru, o któ
rych mowa w ust. 1. Pracownik ten nie wykonuje nad
zoru, O którym mowa w ust. 1. 

4. Kurator oświaty powierza pracow nikom nadzoru 
wykonywan ie nadzoru pedagogicznego nad działal no

ści ą szkół i placów ek w zakresie: 

1) wychowan ia obronnego, 

2) praktycznej nauki zawodu, 

3) edukacji informatycznej , 

4) zgodności zatrudniania nauczyciel i z wymaganymi 
kwalifikacjami 

oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pedago
gicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru, 
o których mowa w ust. 1. 

5. Pracownicy nadzoru, o których mowa w ust. 4, 
wykonują nadzór poprzez badania, o których mowa 
w § 9. Pracownicy ci mogą nie wykonywać nadzoru , 
o którym mowa w ust. 1. 
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6. Przepisy ust. 2, ust. 4 pkt 2-4 i ust. 5 mogą stoso
wać także inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny. 

§ 7. 1. Cele nadzoru pedagogicznego realizuje się: 

1) w odniesieniu do działalności diagnostyczno-oce
niającej poprzez: 
a) hospitacje, 
b) bieżące badania wybranych obszarów dzialalno

ści szkól i placówek oraz nauczycieli (badanie 
wyników, lustracje, bieżące przeglądy i inne for
my), 

c) wizytacje, 

2) w zakresie działalności wspomagającej w szczegól
ności poprzez: szkolenia, narady, instruktaż bezpo
średni i opracowania. 

2. Sprawowanie nadzoru w formach wymien io
nych w ust. l powinno być poprzedzone przygotowa
niem narzędzi badawczych, w szczególności: arku szy 
kontrolnych, testów, ankiet, a także wymaga podejmo
wania niezbędnych czynności, w szczegól ności: obser
wacji, rozmowy, analizy dokumentacji szkoły lub pla 
cówki oraz prac uczniowskich. 

§ a. 1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją: 

1) realizacj i przez nauczycieli statutowych zadań szko
ły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzo
nych z uczniami lub wychowankami, 

2) czynności hospitacyjnych dyrektora i innych na
uczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w szkole lub placówce. 

2. Celem hospitacji jest diagnoza efektów pracy na
uczyciela w zakresie wybranych elementów procesu 
dydaktycznego, wychowawczego I opiekuńczego, 
a w stosunku do dyrektorów i innych nauczycieli zaj
mujących stanowiska kierownicze - również jakości 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

3. Hospitacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pro
wadzą: 

1) dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowi
ska kierownicze - w odniesieniu do nauczycieli 
szkoły lub placówki, 

2) dyrektor - w odniesieniu do innych nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub 
placówce, z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrekto
rów szkól lub placówek oraz nauczycieli zajmują
cych inne stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, w której stanowisko dyrektora powierzono 
osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicz
nych. 

4. Hospitacje, o których mowa w ust. l pkt 2, pro
wadzą: 

1) dyrektor - w odniesieniu do czynności hospitacyj
nych podejmowanych przez innych nauczycieli za j-
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mujących stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrekto
rów szkół lub placówek oraz nauczycieli zajmuj ą
cych inne stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, w której stanowisko dyrektora powierzono 
osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicz
nych. 

5. Każdy nauczyciel szkoły lub placówki powinien 
być hospitowany przynajmniej jeden raz w roku szko l
nym. 

6. Wnioski i spostrzeżenia z hospitacji na leży omó
wić w dniu przeprowadzen ia hospitacj i, a w szczegól
nie uzasadnionych przypadkach - naj póżn iej w ciągu 
trzech dni po jej przeprowadzeniu. 

7. W przypadku hospitacji lekcji lub innych zajęć 
programowych hospitacją obejmuje się całą jednostkę 
lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może i ngerować 

w przebieg obserwowanych zajęć. 

a. Nie hospituje się zajęć, w których obecność osób 
trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej 
lub terapeutycznej. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki oraz pracownicy 
nadzoru prowadzący hospitacje określają ich częstotli 

wość i zakres w planach nadzoru, o których mowa 
w § 12. 

10. Przepisów usl. 1-9 nie stosuje się do szkól 
i placówek niepublicznych. 

§ 9. l. Bieżące badania slużą diagnozowaniu wy
branych obszarów działaln ości szkoły lub placówki 
oraz nauczycieli. 

2. Przedmiotem bieżących badań są w szczególno
ści zagadnienia, o których mowa wart. 33 ust. 1 pkt 1 
i 2 oraz ust. 2 ustawy. 

§ 10. 1. Celem wizytacji jest usta lenie oceny warun
ków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szko ły lub placówki, a w szkol ach i pla
cówkach publicznych - także zgromadzenie informa
cji o jakości pracy jej dyrektora. 

2. Wizytacja jest końcowym etapem sprawowania 
nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką 
w okresie od w izytacji poprzednio przeprowadzonej. 

3. Wizytację przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 
5 lat. Wizytacja nie może trwać dłużej niż 14 dni. 

4. Wizytację szkOły lub placówki prowadzonej przez 
organ nie posiadający uprawnień do sprawowania 
nadzoru pedagogicznego przeprowadza się po zawia
domieniu tego organu. 

5. Wizytację prowadzi jednoosobowo, z zastrzeże
niem usl. 6 i 7, pracownik nadzoru, o którym mowa 
w§6ust.l. 
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6. W wizytacji zespołu szkół, w którego skład wcho
dzi przedszkole, może uczestniczyć pracownik nadzoru 
pełniący nadzór nad przedszkolami. 

7. W wizytacji szkół, o których mowa wart. 35 ust. 2 
ustawy, uczestniczy pracownik nadzoru wyznaczony 
przez kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad 
nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących . 

§ 11. 1. Pracownik nadzoru prowadzący wizytację 
przygotowuje program wizytacj i i przedstawia go ra
dzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki. 

2. Program wizytacji, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje się na podstawie informacji o poziomie 
pracy szkoły lub placówki. zg romadzonych w toku nad
zoru. Program ten powinien zawierać w szczególności: 

1) cele i tematykę wizytacj i, 

2) przewidywane czynności wizytacyjne i czas ich 
trwania. 

3. Po zakończeniu czynności wizytacyjnych pra
cownik nadzoru prowadzący wizytację: 

1) w terminie 5 dni przedstawia radzie pedagogicznej 
na zebran iu z udziałem przedstawicieli rady szkoły 
lub placówki i organu prowadzącego wstępne wy
niki wizytacji oraz propozycje za leceń powizytacyj
nych, 

2) opracowuje pisemną informację dotyczącą wyni
ków wizytacj i, która powinna zawierać w szczegól
ności: 

a) cele i tematykę wizytacj i oraz opis czynności po
dejmowanych w toku nadzoru sprawowanego 
nad szkołą lub p lacówką i przeprowadzonych 
zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 1, 

b) ocenę stanu osiągn ięć szkoły lub placówki ze 
wskazaniem na zachodzące zmiany (pozytywne 
i negatywne) i uwarunkowania tych zmian, 

c) ocenę realizacj i przez dyrektora wydawanych 
w toku nadzoru zaleceń, uwag i wniosków, 

3) przygotowuje projekt wystąpienia powizytacyjne
go organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
które powinno zawierać: 

a) uogólnioną ocenę pracy szkoły lub placówki 
w poszczególnych dziedzinach jej działalności, 

b) zalecenia powizytacyjne. 

4. Do szkół i placówek niepubltcznych przepis ust. 3 
pkt 1 stosuje się odpowiednio, uwzględniając kompe
tencje statutowych organów tych szkół i placówek. 

5. Informację dotyczącą wYQików w izytacji, o której 
mowa w ust. 3 pkt 2, oraz wystąpien ie powizytacyjne 
o rganu sprawującego nadzór pedagogiczny przekazu
je się dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi 
prowadzącemu w terminie 14 dni po zebraniu rady pe
dagogicznej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od 
otrzymania wystąpienia powizytacyjnego może zg ło
sić umotywowane zastrzeżenia wobec za leceń powizy
tacyjnych do organu, który je wydal. 

7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest 
obowiązany zająć stanowisko na piśm ie wobec zgło
szonych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich otrzy
mania. 

8. W przypadku nieuwzględn ienia zastrzeżeń przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor 
szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten 
organ oraz organ prowadzący o realizacji zaleceń po
wizytacyjnych w terminie 30 dni. Realizacja zaleceń po
wizytacyjnych podlega sprawdzeniu przez organ, który 
je wydal. 

§ 12. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje 
plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, 
z tym że dyrektor nie posiadający kwa lif ikacji pedago
gicznych opracowuje ten plan w porozumieniu z na
uczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze 
w szkole lub placówce. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa 
w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) harmonogram hospitacji, o których mowa w § 8 
ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1, 

2) zakres i tematykę badań, o których mowa w § 9, 

3) tematykę i terminarz szkoleń rady pedagogicznej. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opraco
wuje: 

1) wieloletni plan w izytacji szkół i placówek, 

2) plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny 
i przedstawia go dyrektorom szkół i placówek oraz 
organom prowadzącym przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. 

4. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 2, powinien zawierać w szczególności: 

1) wykaz szkół przewidzianych do wizytacji w danym 
roku szkolnym w planie, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1, 

2) zakres i tematykę badań, o których mowa w § 9, 

3) harmonogram hospitacji, o których mowa w § 8 
ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 2, 

4) tematykę i terminarz szkoleń organizowanych dla 
dyrektorów szkół i placówek. 

5. Przepisów ust. 1 j 2 oraz ust. 4 pkt 3 nie stosuje 
s ię do szkół i placówek niepubl icznych. 

§ 13. 1. Osoby i organy sprawujące nadzór pedago
giczny dokumentują przebieg i wyniki czynności z tego 
zakresu. 
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Załączn i k do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1997 r. (poz. 45) 

WYKAZ TOWARÓW, 
W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 30 CZERWCA 1997 r. 

Zawieszenie stawek Zawieszenie obn iżonych stawek celnych 
celnych: autonomicz· 

Kod PCN Wyszczególnienie nej, konwencyjnej 
Czechy (podstawowej), pre· UE EFTA i Slo· Węgry 

Slo· Litwa lerencyjnej OEV 
wacja wenia 

i preferencyjnej LOC 

1001 Pszenica i mieszanka zyta z pszenicą: 
100190 - Powsta ł e: 

- - Powstały orkisz, pszenica zwykla 
i mieszanka zyta z pszenicą: 

10019091 - - - Ziarno pszenicy zwyklej 
i mieszanki żyta z pszenicą: 

10019091 1 - - - - Ziarno pszenicy zwyklej 10 10 10 10 10 10 10 
10019091 9 - - - - Mieszanki żyta z pszenicą 10 10 10 10 10 10 10 
1001 9099 O - - - Pozostałe 10 10 10 10 10 10 10 
10020000 O Żyto 10 10 10 10 10 10 10 
100300 Jęczmień: 
10030090 O - Pozostały 10 10 10 10 10 10 10 
10040000 O Owies 10 10 10 10 10 10 10 
1005 Kukurydza (ziarna): 
10059000 O - Pozostałe O O O O 
120100 Ziarno soi, nawet lamane: 
12010090 O - Powstałe 3 3 3 3 
120500 Ziarno rzepaku łub rzepiku, nawet lamane: 
12050090 O - Pozostałe 3 3 3 3 3 

46 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 31 grudnia 1996 r. 

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania. 

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Oz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 
329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozum ieć ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496), 

2) o rganie sprawującym nadzór pedagogiczny - na
leży przez to rozumieć kuratora oświaty oraz orga
ny wymienione wart. 35 ust. 1. ust. 2 pkt 2-4, 
ust. 2a i art. 25 ust. 4 ustawy, 

3) szkole - należy przez to rozumieć publiczne i nie
publiczne przedszkola i szkoły, wymienione wart. 2 
pkt 1 i 2 ustawy, 

4) placówce - należy przez to rozumieć publiczne 
i niepubl iczne placówki wymienione wart. 2 
pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, 

5) nauczycie lach - należy przez to rozumieć także 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz
nych szkół i placówek, 

6) pracownikach nadzoru - należy przez to rozumieć 
nauczycieli zatrudnionych w kuratoriach oświaty, 
w urzędach organów sprawujących nadzór peda
gogiczny lub w jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa wart. 25 ust. 3 ustawy, na stano
wiskach wymagających kwalifikacji pedagogicz
nych wymienionych w § 18 ust. 1. 

§ 2. 1. Celem nadzoru pedagog icznego jest podno
szenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w szko
łach i placówkach poprzez dzialalność diagnostyczno
-oceniającą i wspomagającą, prowadzoną przez orga
ny i osoby, które ten nadzór sprawują. 

2. Cele nadzoru realizuje się w toku zaplanowanej 
i systematycznej współp racy z nadzorowanymi na
uczycielami. szkołami, placówkami oraz organami pro
wadzącymi poprzez wykonywanie zadań i czynności 
określonych wart. 33 ustawy. 

3. Organy i osoby sprawujące nadzór pedagogicz
ny określa art. 35 ust. 1-5 oraz art. 89 ustawy. 

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dy
rektora szkoły lub placówki obejmuje: 
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1) diagnozowan ie i ocenianie efektów pracy nauczy
cieli w zakresie rea lizacji zada n statutowych szkoły 
lub placówki, 

2) udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach 
kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie 
ich do podejmowania działalności innowacyjnej, 

3) wn ioskowanie w sprawach doskonalenia zawodo
wego nauczycieli stosownie do ustalonych w try
bie tego nadzoru potrzeb, 

4) zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych pro
blemach oświatowych i obowiązujących przepi
sach prawa, 

5) gromadzenie informacj i o pracy nauczyciel i w celu 
dokonywania oceny ich pracy, według zasad okre
ślonych w odrębnych przepisach. 

2. Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej i ra
dzie szkoły lub placówki oraz organowi prowadzące
mu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do szkół i pla
cówek niepubl icznych. 

§ 4. 1. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny 
w szczególności: 

1) diagnozują i ocen iają efekty pracy szkół i placówek, 
w szczególności w zakresie wymienionym wart . 33 
ust. 2 ustawy, 

2) analizują i oceniają nadzór pedagogiczny sprawo
wany przez dyrektorów szkół i placówek, 

3) organizują doradztwo i szkolen ia dla dyrektorów 
w zakresie kierowania szkołą lub placówką oraz 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

4) udzie lają szkołom i placówkom pomocy w rozwi ą
zywaniu bieżących problemów wynikających z ich 
statutowej działalności. 

5) zapewn iają dyrektorom szkół i placówek bieżącą in
formację o aktualnych problemach oświatowych 
i obowiązujących przepisach prawa, 

6) inspi rują i wspomagają współpracę szkół i placó
wek ze szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami 
i organizacjami, których statutowym ce lem jest or
ganizowanie i wspieranie dz iałalności dydaktycz
nej, wychowawczej i opiekunczej, 

7) gromadzą informacje o pracy nadzorowanych dy
rektorów szkół i placówek w celu dokonywania 
oceny ich pracy według zasad określonych w od
rębnych przepisach. 

2. Przepisy ust. 1 do szkół i placówek niepublicz
nych stosuje się odpowiednio. 

3. Organy s prawujące nadzór pedagogiczny prze
kazują dyrektorom szkół i placówek oraz organom pro
wadzącym , przynajmniej jeden raz w roku szkolnym, 

uogólnioną i nformację o wynikach sprawowanego 
nadzoru. 

§' 5. Kurato r oświaty, w związku ze sprawowanym 
nadzorem pedagogicznym: 

1) współdziała z innymi organami sprawującym i nad
zór pedagogiczny, a także z organami prowadzący

mi sz koły i placówki , w szczególności z gminami, 

2) opracowuje, uwzględniaj ąc warunki lokalne, szcze
gółową organizację sprawowania nadzoru peda
gogicznego nad nadzorowanymi szkoła mi i pla
cówkami, w tym nad nauczaniem przedmiotów 
ogólnokształcących w szkołach nadzorowanych 
przez inne organy, i przekazuje informację w tym 
zakresie dyrektorom szkół i placówek, organom 
prowadzącym oraz innym organom sprawującym 
nadzór pedagogiczny, 

3) organizuje prace związane z tworzen iem przez pla
cówki doskona lenia nauczycieli narzędzi pomiaru 
dydaktycznego i ana lizowaniem jego w yników. 

§ 6. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po
wie rza wykonywanie nadzoru nad określoną liczbą 
szkól lub placówek tego samego lub zbl iżonego typu, 
tworzących rejon w izytacyjny, jednemu pracownikowi 
nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. W kuratoriach oświaty pracownikowi nadzoru, 
o którym mowa w ust. 1, kurator oświaty może także 

powie rzyć koordynację zadan związanych z wykony
wan iem nadzoru nad okreś lonymi dziedzinami d zi ałal 

ności szkół i placówek. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powie
rza jednemu pracown ikowi nadzoru wykonywan ie 
nadzoru pedagog icznego nad przestrzeganiem praw 
ucznia oraz praw dziecka w szkołach i placówkach oraz 
koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogiczne
go w tym zakresie przez pracowników nadzoru, o któ
rych mowa w ust. 1. Pracownik ten nie wykonuje nad
zoru, O którym mowa w ust. 1. 

4. Kurator oświaty powierza pracow nikom nadzoru 
wykonywan ie nadzoru pedagogicznego nad działal no

ści ą szkół i placów ek w zakresie: 

1) wychowan ia obronnego, 

2) praktycznej nauki zawodu, 

3) edukacji informatycznej , 

4) zgodności zatrudniania nauczyciel i z wymaganymi 
kwalifikacjami 

oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pedago
gicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru, 
o których mowa w ust. 1. 

5. Pracownicy nadzoru, o których mowa w ust. 4, 
wykonują nadzór poprzez badania, o których mowa 
w § 9. Pracownicy ci mogą nie wykonywać nadzoru , 
o którym mowa w ust. 1. 
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6. Przepisy ust. 2, ust. 4 pkt 2-4 i ust. 5 mogą stoso
wać także inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny. 

§ 7. 1. Cele nadzoru pedagogicznego realizuje się: 

1) w odniesieniu do działalności diagnostyczno-oce
niającej poprzez: 
a) hospitacje, 
b) bieżące badania wybranych obszarów dzialalno

ści szkól i placówek oraz nauczycieli (badanie 
wyników, lustracje, bieżące przeglądy i inne for
my), 

c) wizytacje, 

2) w zakresie działalności wspomagającej w szczegól
ności poprzez: szkolenia, narady, instruktaż bezpo
średni i opracowania. 

2. Sprawowanie nadzoru w formach wymien io
nych w ust. l powinno być poprzedzone przygotowa
niem narzędzi badawczych, w szczególności: arku szy 
kontrolnych, testów, ankiet, a także wymaga podejmo
wania niezbędnych czynności, w szczegól ności: obser
wacji, rozmowy, analizy dokumentacji szkoły lub pla 
cówki oraz prac uczniowskich. 

§ a. 1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją: 

1) realizacj i przez nauczycieli statutowych zadań szko
ły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzo
nych z uczniami lub wychowankami, 

2) czynności hospitacyjnych dyrektora i innych na
uczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w szkole lub placówce. 

2. Celem hospitacji jest diagnoza efektów pracy na
uczyciela w zakresie wybranych elementów procesu 
dydaktycznego, wychowawczego I opiekuńczego, 
a w stosunku do dyrektorów i innych nauczycieli zaj
mujących stanowiska kierownicze - również jakości 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

3. Hospitacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pro
wadzą: 

1) dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowi
ska kierownicze - w odniesieniu do nauczycieli 
szkoły lub placówki, 

2) dyrektor - w odniesieniu do innych nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub 
placówce, z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrekto
rów szkól lub placówek oraz nauczycieli zajmują
cych inne stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, w której stanowisko dyrektora powierzono 
osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicz
nych. 

4. Hospitacje, o których mowa w ust. l pkt 2, pro
wadzą: 

1) dyrektor - w odniesieniu do czynności hospitacyj
nych podejmowanych przez innych nauczycieli za j-
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mujących stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrekto
rów szkół lub placówek oraz nauczycieli zajmuj ą
cych inne stanowiska kierownicze w szkole lub pla
cówce, w której stanowisko dyrektora powierzono 
osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicz
nych. 

5. Każdy nauczyciel szkoły lub placówki powinien 
być hospitowany przynajmniej jeden raz w roku szko l
nym. 

6. Wnioski i spostrzeżenia z hospitacji na leży omó
wić w dniu przeprowadzen ia hospitacj i, a w szczegól
nie uzasadnionych przypadkach - naj póżn iej w ciągu 
trzech dni po jej przeprowadzeniu. 

7. W przypadku hospitacji lekcji lub innych zajęć 
programowych hospitacją obejmuje się całą jednostkę 
lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może i ngerować 

w przebieg obserwowanych zajęć. 

a. Nie hospituje się zajęć, w których obecność osób 
trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej 
lub terapeutycznej. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki oraz pracownicy 
nadzoru prowadzący hospitacje określają ich częstotli 

wość i zakres w planach nadzoru, o których mowa 
w § 12. 

10. Przepisów usl. 1-9 nie stosuje się do szkól 
i placówek niepublicznych. 

§ 9. l. Bieżące badania slużą diagnozowaniu wy
branych obszarów działaln ości szkoły lub placówki 
oraz nauczycieli. 

2. Przedmiotem bieżących badań są w szczególno
ści zagadnienia, o których mowa wart. 33 ust. 1 pkt 1 
i 2 oraz ust. 2 ustawy. 

§ 10. 1. Celem wizytacji jest usta lenie oceny warun
ków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szko ły lub placówki, a w szkol ach i pla
cówkach publicznych - także zgromadzenie informa
cji o jakości pracy jej dyrektora. 

2. Wizytacja jest końcowym etapem sprawowania 
nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką 
w okresie od w izytacji poprzednio przeprowadzonej. 

3. Wizytację przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 
5 lat. Wizytacja nie może trwać dłużej niż 14 dni. 

4. Wizytację szkOły lub placówki prowadzonej przez 
organ nie posiadający uprawnień do sprawowania 
nadzoru pedagogicznego przeprowadza się po zawia
domieniu tego organu. 

5. Wizytację prowadzi jednoosobowo, z zastrzeże
niem usl. 6 i 7, pracownik nadzoru, o którym mowa 
w§6ust.l. 
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6. W wizytacji zespołu szkół, w którego skład wcho
dzi przedszkole, może uczestniczyć pracownik nadzoru 
pełniący nadzór nad przedszkolami. 

7. W wizytacji szkół, o których mowa wart. 35 ust. 2 
ustawy, uczestniczy pracownik nadzoru wyznaczony 
przez kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad 
nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących . 

§ 11. 1. Pracownik nadzoru prowadzący wizytację 
przygotowuje program wizytacj i i przedstawia go ra
dzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki. 

2. Program wizytacji, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje się na podstawie informacji o poziomie 
pracy szkoły lub placówki. zg romadzonych w toku nad
zoru. Program ten powinien zawierać w szczególności: 

1) cele i tematykę wizytacj i, 

2) przewidywane czynności wizytacyjne i czas ich 
trwania. 

3. Po zakończeniu czynności wizytacyjnych pra
cownik nadzoru prowadzący wizytację: 

1) w terminie 5 dni przedstawia radzie pedagogicznej 
na zebran iu z udziałem przedstawicieli rady szkoły 
lub placówki i organu prowadzącego wstępne wy
niki wizytacji oraz propozycje za leceń powizytacyj
nych, 

2) opracowuje pisemną informację dotyczącą wyni
ków wizytacj i, która powinna zawierać w szczegól
ności: 

a) cele i tematykę wizytacj i oraz opis czynności po
dejmowanych w toku nadzoru sprawowanego 
nad szkołą lub p lacówką i przeprowadzonych 
zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 1, 

b) ocenę stanu osiągn ięć szkoły lub placówki ze 
wskazaniem na zachodzące zmiany (pozytywne 
i negatywne) i uwarunkowania tych zmian, 

c) ocenę realizacj i przez dyrektora wydawanych 
w toku nadzoru zaleceń, uwag i wniosków, 

3) przygotowuje projekt wystąpienia powizytacyjne
go organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
które powinno zawierać: 

a) uogólnioną ocenę pracy szkoły lub placówki 
w poszczególnych dziedzinach jej działalności, 

b) zalecenia powizytacyjne. 

4. Do szkół i placówek niepubltcznych przepis ust. 3 
pkt 1 stosuje się odpowiednio, uwzględniając kompe
tencje statutowych organów tych szkół i placówek. 

5. Informację dotyczącą wYQików w izytacji, o której 
mowa w ust. 3 pkt 2, oraz wystąpien ie powizytacyjne 
o rganu sprawującego nadzór pedagogiczny przekazu
je się dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi 
prowadzącemu w terminie 14 dni po zebraniu rady pe
dagogicznej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od 
otrzymania wystąpienia powizytacyjnego może zg ło
sić umotywowane zastrzeżenia wobec za leceń powizy
tacyjnych do organu, który je wydal. 

7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest 
obowiązany zająć stanowisko na piśm ie wobec zgło
szonych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich otrzy
mania. 

8. W przypadku nieuwzględn ienia zastrzeżeń przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor 
szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten 
organ oraz organ prowadzący o realizacji zaleceń po
wizytacyjnych w terminie 30 dni. Realizacja zaleceń po
wizytacyjnych podlega sprawdzeniu przez organ, który 
je wydal. 

§ 12. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje 
plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, 
z tym że dyrektor nie posiadający kwa lif ikacji pedago
gicznych opracowuje ten plan w porozumieniu z na
uczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze 
w szkole lub placówce. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa 
w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) harmonogram hospitacji, o których mowa w § 8 
ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1, 

2) zakres i tematykę badań, o których mowa w § 9, 

3) tematykę i terminarz szkoleń rady pedagogicznej. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opraco
wuje: 

1) wieloletni plan w izytacji szkół i placówek, 

2) plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny 
i przedstawia go dyrektorom szkół i placówek oraz 
organom prowadzącym przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. 

4. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 2, powinien zawierać w szczególności: 

1) wykaz szkół przewidzianych do wizytacji w danym 
roku szkolnym w planie, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1, 

2) zakres i tematykę badań, o których mowa w § 9, 

3) harmonogram hospitacji, o których mowa w § 8 
ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 2, 

4) tematykę i terminarz szkoleń organizowanych dla 
dyrektorów szkół i placówek. 

5. Przepisów ust. 1 j 2 oraz ust. 4 pkt 3 nie stosuje 
s ię do szkół i placówek niepubl icznych. 

§ 13. 1. Osoby i organy sprawujące nadzór pedago
giczny dokumentują przebieg i wyniki czynności z tego 
zakresu. 
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2. Dokumentacja, o której mowa w ust 1, służy wy
łącznie do użytku słu żbowego. 

3. Nauczyciele szkoły lub placówki mają prawo 
wglądu do dokumentacj i nadzoru pedagogicznego do
tyczącej ich pracy, prowadzonej przez dyrektora. 

4. Organy prowadzące i dyrektorzy mają prawo 
wglądu do dokumentacji nadzoru pedagogicznego do
tyczącej ich szkoły lub placówki, prowadzonej przez or
gan sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 14. 1. Dokumentację hospitacj i prowadzi się dla 
każdego nauczyciela szkoły lub placówki; powinna ona 
zawierać w szczególności: określe ni e celu hospitacj i, 
ocenę stopn ia jego realizacji, wydane zalecenia oraz in
formacje o realizacj i za leceń wydawanych w toku spra
wowanego nadzoru . 

2. Otrzymanie zaleceń, o których mowa w ust. 1. na
uczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. Dokumentacja badań, o których mowa w § 9, po
winna zawierać w szczególności: określenie celu 
i przedm iotu badania, ocenę rozpoznanego stanu oraz 
uwagi, wnioski i dorażne zalecenia, wynikające z prze
prowadzonych czynności. 

4. Dokumentację wizytacji szkoły lub placówki sta
nowią w szczególności: 

1) program wizytacji, informacja dotycząca jej wyni
ków, protokół zebrania rady pedagogicznej, o któ
rym mowa w § 11 ust. 3 pkt l , 

2) wystąpienie powizytacyjne organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

5. Sposób dokumentowania form nadzoru pedago
gicznego, o których mowa w § 7 ust. l pkt 2, ustalają 
odpowiednio dyrektorzy szkół lub placówek i organy 
sp rawujące nadzór pedagogiczny. 

§ 15. 1. Uprawnienia pracowników nadzoru określa 

art. 33 ust. 3 i 4 ustawy. 

2. Upoważnienie do podjęcia czynności przez pra 
cownika nadzoru stanowi aktualna legitymacja służbo
wa. 

§ 16. W przypadku zgłoszenia przez dyrektora szko
ły lub placówki zastrzeżeń do otrzymanych na piśm ie 
doraźnych zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa 
wart. 33 ust. 4 ustawy, oraz w przypadku zgłoszenia 
przez organ prowadzący zastrzeżeń do otrzymanYCh na 
piśmie zaleceń , o któ rych mowa wart. 33 ust. 8 usta
wy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest obo
wiązany zająć wobec nich stanowisko na piśm ie w c i ą
gu 14 dni od daty ich otrzymania. 

§ 17. W wykonywaniu nadzoru pedagogicznego 
nad realizacją programu szkolenia sportowego w szko
tach mistrzostwa sportowego zasięga się opin ii po l
ski ego związku sportowego, dz iałającego w danej dys
cyplinie lub dziedzinie sportu, a w wykonywaniu nad-

zoru pedagogicznego nad realizacją programu szkole
nia sportowego w klasach i szkołach sportowych moż
na zasięgać opin ii takiego związku. 

§ 18. 1. W kuratoriach oświaty i w urzędach orga
nów sprawujących nadzór pedagogiczny usta la s ię na
stępujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wy
maga kwalifikacji pedagogicznych: 

l ) w urzędach naczelnych (centralnych) organów ad
ministracji rządowej: 

a) wyznaczeni przez ministrów dyrektorzy i wicedy
rektorzy departamentów (równorzędnych ko
mórek organizacyjnych) oraz dorądcy ministrów 
i naczelnicy wydziałów ( równoriędnych komó
rek organizacyjnych) wykonujący statutowe i re
gulaminowe zadania w zakresie nadzoru peda
gogicznego, 

bl wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni w izytato
rzy, wykonujący statutowe i regulam inowe za
dania w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

2) w kuratoriach oświaty: 

a) wyznaczeni przez kuratora oświaty wicekurato
rzy oświaty koordynujący pracę komórek orga
nizacyjnych, których statutowym zadan iem jest 
wykonywanie zadań nadzoru pedagogicznego, 

b) kierownicy komórek o rgani zacyjnych, O których 
mowa pod lit. a), 

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy, 

3) w jednostkach organizacyjnych powołanych przez 
właściwych ministrów na podstawie art. 25 ust. 3 
ustawy oraz w jednostkach organizacyjnych, o któ
rych mowa wart. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy: 

a) dyrektorzy jednostek i inni pracow nicy zajmują
cy stanowiska kierownicze i wykonujący statuto
we i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru 
pedagogicznego, 

bl wizytatorzy i starsi wizytatorzy, 

4) w urzędach wojewódzkich, w przypadku przekaza
nia wojewodom niektórych zadań związanych ze 
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, w trybie 
przewidzianym wart . 25 ust. 4 ustawy, wyznaczeni 
przez wojewodów: 
a) dyrektorzy, wicedyrektorzy wydziałów lub kie

rownicy innych komórek organizacyjnych, wy
konujący statutowe i regulaminowe zadania 
w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy. 

2. Na stanowiskach wymien ionych w ust. 1 można 
zatrudniać: 

1) nauczycieli posiadaj ących dyplom ukończen ia stu
diów magisterskich i kwal ifikacje do pracy w nad
zorowanym typie szkół lub placówek, określone 
w przepisach o szczegółowych kwali f ikacjach wy
m aganych od nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3, 
oraz co najmniej 6-letni staż pracy pedagogicznej 
i wyróżniającą ocenę pracy, 
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2. Dokumentacja, o której mowa w ust 1, służy wy
łącznie do użytku słu żbowego. 

3. Nauczyciele szkoły lub placówki mają prawo 
wglądu do dokumentacj i nadzoru pedagogicznego do
tyczącej ich pracy, prowadzonej przez dyrektora. 

4. Organy prowadzące i dyrektorzy mają prawo 
wglądu do dokumentacji nadzoru pedagogicznego do
tyczącej ich szkoły lub placówki, prowadzonej przez or
gan sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 14. 1. Dokumentację hospitacj i prowadzi się dla 
każdego nauczyciela szkoły lub placówki; powinna ona 
zawierać w szczególności: określe ni e celu hospitacj i, 
ocenę stopn ia jego realizacji, wydane zalecenia oraz in
formacje o realizacj i za leceń wydawanych w toku spra
wowanego nadzoru . 

2. Otrzymanie zaleceń, o których mowa w ust. 1. na
uczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. Dokumentacja badań, o których mowa w § 9, po
winna zawierać w szczególności: określenie celu 
i przedm iotu badania, ocenę rozpoznanego stanu oraz 
uwagi, wnioski i dorażne zalecenia, wynikające z prze
prowadzonych czynności. 

4. Dokumentację wizytacji szkoły lub placówki sta
nowią w szczególności: 

1) program wizytacji, informacja dotycząca jej wyni
ków, protokół zebrania rady pedagogicznej, o któ
rym mowa w § 11 ust. 3 pkt l , 

2) wystąpienie powizytacyjne organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

5. Sposób dokumentowania form nadzoru pedago
gicznego, o których mowa w § 7 ust. l pkt 2, ustalają 
odpowiednio dyrektorzy szkół lub placówek i organy 
sp rawujące nadzór pedagogiczny. 

§ 15. 1. Uprawnienia pracowników nadzoru określa 

art. 33 ust. 3 i 4 ustawy. 

2. Upoważnienie do podjęcia czynności przez pra 
cownika nadzoru stanowi aktualna legitymacja służbo
wa. 

§ 16. W przypadku zgłoszenia przez dyrektora szko
ły lub placówki zastrzeżeń do otrzymanych na piśm ie 
doraźnych zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa 
wart. 33 ust. 4 ustawy, oraz w przypadku zgłoszenia 
przez organ prowadzący zastrzeżeń do otrzymanYCh na 
piśmie zaleceń , o któ rych mowa wart. 33 ust. 8 usta
wy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest obo
wiązany zająć wobec nich stanowisko na piśm ie w c i ą
gu 14 dni od daty ich otrzymania. 

§ 17. W wykonywaniu nadzoru pedagogicznego 
nad realizacją programu szkolenia sportowego w szko
tach mistrzostwa sportowego zasięga się opin ii po l
ski ego związku sportowego, dz iałającego w danej dys
cyplinie lub dziedzinie sportu, a w wykonywaniu nad-

zoru pedagogicznego nad realizacją programu szkole
nia sportowego w klasach i szkołach sportowych moż
na zasięgać opin ii takiego związku. 

§ 18. 1. W kuratoriach oświaty i w urzędach orga
nów sprawujących nadzór pedagogiczny usta la s ię na
stępujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wy
maga kwalifikacji pedagogicznych: 

l ) w urzędach naczelnych (centralnych) organów ad
ministracji rządowej: 

a) wyznaczeni przez ministrów dyrektorzy i wicedy
rektorzy departamentów (równorzędnych ko
mórek organizacyjnych) oraz dorądcy ministrów 
i naczelnicy wydziałów ( równoriędnych komó
rek organizacyjnych) wykonujący statutowe i re
gulaminowe zadania w zakresie nadzoru peda
gogicznego, 

bl wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni w izytato
rzy, wykonujący statutowe i regulam inowe za
dania w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

2) w kuratoriach oświaty: 

a) wyznaczeni przez kuratora oświaty wicekurato
rzy oświaty koordynujący pracę komórek orga
nizacyjnych, których statutowym zadan iem jest 
wykonywanie zadań nadzoru pedagogicznego, 

b) kierownicy komórek o rgani zacyjnych, O których 
mowa pod lit. a), 

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy, 

3) w jednostkach organizacyjnych powołanych przez 
właściwych ministrów na podstawie art. 25 ust. 3 
ustawy oraz w jednostkach organizacyjnych, o któ
rych mowa wart. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy: 

a) dyrektorzy jednostek i inni pracow nicy zajmują
cy stanowiska kierownicze i wykonujący statuto
we i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru 
pedagogicznego, 

bl wizytatorzy i starsi wizytatorzy, 

4) w urzędach wojewódzkich, w przypadku przekaza
nia wojewodom niektórych zadań związanych ze 
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, w trybie 
przewidzianym wart . 25 ust. 4 ustawy, wyznaczeni 
przez wojewodów: 
a) dyrektorzy, wicedyrektorzy wydziałów lub kie

rownicy innych komórek organizacyjnych, wy
konujący statutowe i regulaminowe zadania 
w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy. 

2. Na stanowiskach wymien ionych w ust. 1 można 
zatrudniać: 

1) nauczycieli posiadaj ących dyplom ukończen ia stu
diów magisterskich i kwal ifikacje do pracy w nad
zorowanym typie szkół lub placówek, określone 
w przepisach o szczegółowych kwali f ikacjach wy
m aganych od nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3, 
oraz co najmniej 6-letni staż pracy pedagogicznej 
i wyróżniającą ocenę pracy, 
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2) nauczycie li akademickich posiadających kwalifika
cje do pracy w nadzorowanym typie szkół lub pla
cówek, określone w przepisach o szczegółowych 
kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli. z za
strzeżen iem ust. 4, oraz co najmniej 6-letn i staż pra
cy w szkole wyższej i pozytywną ocenę pracy. 

3. Od nauczycieli zajmujących stanowiska, o któ
rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. bl, pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. bl 
i pkt 4 lit. bl: 

1 l wykonuj ących zadania, o których mowa w § 6 ust. 4 
pkt 1-3 - wymaga się posiadania dyplomu ukoń
czenia studiów magisterskich lub zawodowych 
i kwalifikacji zgodnych z nadzorowanym zakresem 
działalności szkoły łub placówki, 

2) wykonujących nadzór nad szkołami, o których mo
wa wart. 35 ust. 2 pkt 2-4 ustawy - wymaga się 
posiadania dyplomu ukończenia studiów magi
sterskich lub zawodowych o kierunku zgodnym lub 
zbl iżonym do zawodu lub profilu zawodowego, 
w którym kształci nadzorowana szkoła. 

4. Do nauczycieli akademickich, zajmujących stano
w iska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. bl. pkt 2 ł it. cJ. 
pkt 3 lit . bl i pkt 4 lit. bl, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19. 1. Do sprawowania nadzoru pedagogicznego 
nad placówkami doskona łenia nauczycieli i nad dzia
łalnością Ochotniczych Hufców Pracy określoną w od
rębnych przepisach, przepisy rozporządzenia stosuje 
się odpowiednio. 

2. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad 
placówkami doskonalenia nauczyciel i i nad działalno
ścią Ochotniczych Hufców Pracy, o której mowa 
w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego 
nad zakładami kształcenia nauczycieli określają odręb
ne przepisy. 

§ 20. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy, zatrud
nieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stano
wiskach, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pe
dagogicznych w kuratoriach oświaty i w urzędach or
ganów sprawujących nadzór pedagogiczny lub w jed
nostkach organizacyjnych, o których mowa wart. 25 
usl. 3 ustawy, posiadający kwalifikacje do zajmowania 
tych stanowisk na podstawie dotychczasowych przepi
sów, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 21. Tracą moc przep isy § 2-6 rozporządzenia Mi
nistra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. 
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzo
ru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji 
niezbędnych do ich za jmowania oraz zasad i t rybu do
konywania oceny pracy nauczyciela (Oz. U. Nr 122, 
poz. 537 i z 1994 r. Nr 28, poz. 100). 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacj i Narodowej: JJ. Wiatr 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 stycznia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. 

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, 
art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 3 pkt 2 i usl. 4 
oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o po
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz.599, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 
i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) 
za rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego 
(Dz. U. Nr 135, poz. 663 i Nr 153, poz. 784 oraz z 1996 r. 
Nr 41, poz. 178, Nr 58, poz. 265 i Nr 156, poz. 785) w § 5 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych wy

twarzanych z komponentów uzyskiwanych 
z przerobu ropy naftowej oraz organicznych 
związków tlenowych, a także wytwarzanych 
w drodze mieszania i przeklasyfikowania pro
duktów naftowych, należny podatek akcyzowy 

obn i ża się o podatek akcyzowy zapłacony przy 
nabyciu lub imporcie komponentów przezna
czonych do wytworzenia tych paliw."; 

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,, 6. Podatnicy sprzedający oleje napędowe do si lni

ków szybkoobrotowych, wytwarzane z udzia
łem komponentów uzyskiwanych z regeneracji 
zużytych olejów smarowych, w których udział 
komponentów uzyskanych z regeneracji w pro
dukcie gotowym wynosi minimum 10%, mogą 
zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa 
wart. 19 usl. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku ak
cyzowego zawartego w cenach zakupu o raz 
o kwotę podatku akcyzowego pobranego przez 
urzędy celne od nabytych wyrobów służących 
do produkcji tych olejów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lu 
tego 1997 r. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska- Trenkner 


