
Warszawa, dn. 31 maja 2016 r.

SNP.5534.5.2016.AB
Dyrektorzy 
gimnazjów,
liceów ogólnokształcących,
techników,
zasadniczych szkół zawodowych,
szkół policealnych dla młodzieży 
województwa mazowieckiego 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będzie monitorowanie 

realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych dla 

młodzieży.

Celem monitorowania realizacji doradztwa zawodowego jest pozyskanie 

informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych 

i metodycznych związanych z realizacją doradztwa zawodowego oraz

 o uwzględnieniu zalecanych warunków i sposobów jego realizacji, których 

stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

Monitorowaniem zostanie objętych:

15% gimnazjów;

15% liceów ogólnokształcących;

15% techników;

15% zasadniczych szkół zawodowych;

15% szkół policealnych dla młodzieży, 

publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych i szkół 

dla dorosłych) w proporcjach właściwych dla struktury szkół i placówek 

w województwie mazowieckim. 

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę 
internetową   www.seo2.npseo.pl.

http://www.seo2.npseo.pl/


Dyrektorzy wytypowanych szkół wypełnią zamieszczony tam formularz, wcześniej 

dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wypełnianie ankiet realizowane będzie według harmonogramu:
Termin Działanie 

31.05.2016
Zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty 
informacji o monitorowaniu realizacji doradztwa zawodowego
 w roku szkolnym 2015/2016

31.05.2016 Publikacja wzoru ankiety w formacie .doc i .pdf na stronie MEN

1.06.2016 – 
7.06.2016

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół

8.06.2016 – 
9.06.2016

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności 
wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania 
prośby o korektę w ankiecie

9.06.2016 Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły 
problemy dotyczące wypełniania ankiet

10.06.2016

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem 
poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkoła 
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty 
w szkole)

Ankiety będą widoczne na platformie NPSEO od terminu rozpoczęcia 

monitorowania tj. od godz. 12.00 w dniu 1 czerwca 2016r. O wypełnienie 

przypisanych ankiet prosimy tylko szkoły wytypowane przez Kuratorium Oświaty 

w Warszawie.

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o sprawdzanie zawartości 

skrzynek pocztowych podanych na platformie NPSEO w trakcie rejestracji, w tym 

zabezpieczeń antyspamowych, do których mogą trafić informacje wysłane 

automatycznie przez platformę NPSEO oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
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WICEKURATOR OŚWIATY

/-/
Dorota Skrzypek


