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Znak sprawy * DBP.553 3.1 12.2018. HI

Numer upowaznienia: DBP.5 533.II2.2018. HI

Data wydania upoważnienia: 19 lutego 2018 r'

Nr kontroli w rejestrze szkoły: Il20I8
Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oŚwiaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu 19 luteso 2018 r.

PROToKoŁ KONTROLI DORAZNEJ
1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. orła Białego w Kobylanach, ul" Słoneczna

1 I, 2I.5 40 Małaszewicze'

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: BoienaKonieczka

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placów ce: 22luty 2018 r.

4, Imię i nazrryisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty,
ul.3 Maja 6,20-950 Lublin

6' Tematyka kontroli: zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem otganizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017lIB

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnla 7 wtzęśnia I99I r' o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r, poz' 1943 z późn.
zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r, Prawo oświatowe (Dz'IJ, z2017 r. poz, 59 zpóŹn.zm'),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia f5 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U . z 2017 r. poz. 1 65 8),
d) Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz'lJ, z2012 r" poz.2O4 zpóźn, zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maraa2017 r. w sprawie ramowych

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z20|7 t. poz,703),
0 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 malca 2017 r. w sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznychprzedszkoli (Dz. lJ. z2OI7 t. poz.
64e)

g) inne obowiązujące w tym zakresię przepisy.

8' opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Informacja o typie szkoĘ/placówki:
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! szkoła podstawowa

[] szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

liceum o gólnokszt ałcące

szkoła braniowa I stopnia

!
tr
! szkoła branzowa I stopnia z.klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

fi poz1'tywna ! negatywna

b) do zmianw zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły

! nie doĘczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20I2 r'
w szkołach publicznych (Dz' U. z 20]2 r. poz. 204 z późn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r
publicznych szkót (Dz. U. z 20l7 poz'7}j).

Uwagi:

Ynz'u(
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f]technikum

! szkoła policealna

E crp

! cru

Szkoła: d|a młodzieiy|E] dla dorosłych !

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ

f pozyywna fl negatywna

Uwasi:

1. Szkoła funkcjonuje zgodnie z ramowym/szkolnym planem nauczania.

f tut ! nie

f. Tygodniowy rozkład zajęćjest zgodny zzatwierdzonym arkuszem organizacji.

f tut ! nie ! nie dotyczy

Art. ] ]0 ust. 4 ustawy Prqwo oświatowe. ,,Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoĘ dyrektor
szkoty, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniolvy rozkład zajęć określajqcy
or ganiz acj ę z aj ęć e dukacyj ny ch.,,.

Uwagi:

w sprcrwie ramowych planów nauczanią

w sprawie ramowych planów nąuczanią dla



3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć, edukacyjnych jest zgodny
z ramowym planem nauczania/szkolnym planem nauczania.

f tut ! nie

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji I,{arodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U" z 20]2 r. poz. 204 z późn' zm.) - załqcznik adeh,uatny do typu kontrolowanej szkoły.

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowych planów nąuczanią dlq
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7 r. poz.703)- - załqcznik adelauatny do typu kontrolowanej szkoły.

Uwagi:

4" Plan zajęć dydakĘczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę równomiernego
obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

E,ut ! nie f] nie dotyczy

$4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dniq 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placówkach (Dz,U, z 2003 r. poz. 69 z późn. zm).

Uwagi:

5. Liczba godzin zajęć wychowania flzycznego w formiez zajęĆ, klasowo. lekcyjnychlzajęć
do wyboru przez uczniów jest zgodna z przepisami.

Ętat. ! nie ! nie dotyczy

$ } rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r" w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiqzkowychzajęćwychowaniafizycznego (Dz. U' z 20]7 r, poz, 1322),

$ I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiqzkovych zajęćwychowaniafizycznego (Dz' U. Nr I75 z 20] 1 r" poz, I042).

Uwagi:

6. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego (teoretycznego,
praktycznego i praktyk zawodowych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

! tak ! nie f nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r' w sprcrwie ramowych planów naucząniq
w szkołach publicznych (Dz. U^ z 20l2 r, poz. 204 z późn. zm. - załqcznik adekwatny do typu kontrolowanej szkos,,
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji |,{arodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprcnlie ramowych planów nąucząnią dla
publicznych szkół (Dz' U. z 20I7 poz.7}j) - załqcznik adehuatny do typu kontrolowanej szkoły,
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r, w sprawie podstal,t,y programowej ksztątcenia
w zqwodąch (Dz. U' z 20l2 r. poz. 184 z późn' zm.),
Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 3] mąrcą 2017 r, w sprawie podstawy programowej
ksztąłcenią w zqwodąch (Dz. U' z 2017 r' poz. 860),

Uwagi:

7. Szkoła realizuje zajęcia wychowania do Ęcia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Ę tut. ! nie I nie dotyczy

s 3,4 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia ]999 r' w sprawie sposobu nąuczanią
szkolnego oraz zakresu treści doQczqcych wiedzy o Ęciu seksualrtym cztowieka, o ząsadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa' o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodąch i środkąch
świadomej prokreacji zawartychw podstawie programowej kształcenią ogólnego (Dz,U, z 20]4 r, poz. 395 z późn.
zm.)
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Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w przypadku, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłosili Ęrektorowi pisemną
rezvgnację z udziałuw zajęciach orąz w przypadku szkół dla dorosłych i CKP,

8. Szkola realizuje obowiązkowe
z obowiązującymi przepisami

zalęcru z d,oradztwa zawodowego zgodnie

Ę tut. ! nie E nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r' w sprawie ramowych pląnów nąucząnią dlą
publicznych szkót (Dz. U' z 2017 r, poz.703).

Uwagil Zajęcia z doradztwa zawodowego będą realizowane od marca 2018 r.

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religiiletyki jest Zgodny z ramowym planem
nauczania.

f tut ! nie ! nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w zkołach publicznych (Dz. U' z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.) . załqcznik adeh,vatny do typu kontrolowanej szkoły,'

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 marcą 20]7 r' w sprawie ramowych pląnów nauczania dla
publicznych szkół (Dz' U. z 2017 r. poz.70 j) - zatqcznik adela,uatny do Ępu kontrolowąnej szkoły;

$l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]4 lo,uietnia ]992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowanią nauki religii w publicznych przedszkoląch i szkołach (Dz. U" 1992 Nr 36 poz' 155 z późn" zm.)

Uwagi:

10. Minimalny tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych jest zgodny z przepisami.

! nie dotyczyf tut ! nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramowych planów naucząnia
w zkołach publicznych (Dz. U. z 20 ] 2 r. poz' 204 z późn. zm.) - załqcznik adekwatny do typu kontrolowanej szkoły;

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrca 20I7 r. w sprawie ramowych planów nauczania dlą
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7 r. poz.703) - załqcznik adekwatny do typu kontrolowanej szkoły;

Uu'agi:

11. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego
w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Zgodnie z zaleceniami wynikającymi
Z oTzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

ll tut I nie ! nie dotyczy

s 7 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wąrunków organizowania
kształcenią, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĄ niepełnosprawnych, niedostosowąnych społecznie
i agrożonych niedostosowaniem spotecznym (Dz'U. z 2017 r, poz' 1578).

$ 7 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 20l5 r. w sprawie wąrunków organizowania
kształcenia, wchowąnia i opieki dla dzieci i młodzieży niepetnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i agrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz'U. z 2015 r, poz. 1 1 13 z późn.zm,),

Uwagi:

12. Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny
z ramowym planem nauczania?
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Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nąucząnią
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z późn' zm,) (Załqcznik adelo,uatny do typu kontrolowanej szkoły);

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrcq 20]7 r. w sprawie ramowych planów nąuczania dla
publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r" poz.703)'

Uwagi:

|3,Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczególnych uczniów
jest zgodna z przepisami.

E tat< [ nie E nie dotyczy

$ 8, p rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nąuczanią dzieci i młodzieży
(Dz" U" z 2017 r. poz. 1616)"

s 8, 9 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 20I4 r. w sprawie indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży (Dz" U. z 20]4 r. poz. 1l57z późn' zm'),

Uwagi:

14. Szkoła organizuje nauczanie w klasach łączonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 13 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 2017 r" w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz' U" z 20l7 r" poz. 649)"

Uwagi:

15. Szkoła realizuje podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) język obcy nowoŻytny,

f tut I nie ! nie dotyczy

e) zajęcia Z Zakresu kształcenia w Zawodzie, dla których z ttęści proglamu wynika
koniecznośÓ prowadzenia Ówiczeń, w tym iaboratoryjnych,

r t-tl_JtaK i lnre Ę nie dotyczy

D zajęciapraktycznej nauki Zawodu.

! tat< ! nie ! nie dotyczy

s 7 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20l7 r' w sprawie ramowych pląnów nąuczanią
dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r, poz.7a3),

b) wychowanie ftzyczne.

Ę tut. ! nie ! nie dotyczy

c) informatyka(zuwzględnieniem Liczby stanowisk komputerovvych w pracowni),

! tat< E nie ! nie dotyczy

d) zajęcia z zakęsu kształcenia ogólnego, na których z treści programu wynika konieczność
prowadzenta Ówiczeą w tym laboratoryjnych,

il tuL E nie f nie dotyczy
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$ 7 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych pląnów nąucząnią
w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r' poz. 204 z późn' zm')'

Uwagi:

W szkole funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowiązującymi prz€pisami.

tak ! nie ffirie dotyczy

s I' 7, 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 15 października 2012 r. w sprawie warunków
tyvorzenia, organizacji oraz działąnia oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkót mistrzostwą Sportowego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

s 2, 9, ]0' rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 27 marca 20]7 r, w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziatów i szkół mistrzostwa Sportowego (Dz. U. z 2017 r' poz.67 I)"

Uwagi:

17. w szkole funkcjonują oddziaĘ integracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
(liczba dzieci/uczniów).

! tat< ! nie ! nie dotyczy

$ 6 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji l,Iarodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 20I7 r. poz. 649).

tlwagi:

18. w szkole funkcjonują klasy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! tat< E nie Ę nie dotyczy

$ 8 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 30 hllietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz"U' z 20l3 r, poz. 532
z późn. zm').

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkałąch i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Uwagi:

19. w szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęzyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

Art' 25 ustą'wy z dnia 14 grudnia 20I6r. Prawo oświatowe (Dz, U. z 2017 r, poz. 59 z późn. zm),

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów naucząnia
w szkołach publicznych (Dz, U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm,) - załqcznik adelo,uatny do Ępu kontrolowanej szkoĄl.

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowych pląnów nąucząnią dla
publicznych szkół (Dz' U' z 20]7r. poz.703).

Uwagi:

20.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej nlż25.

f tut ! nie ! nie dotyczy

$ 5 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 20]7 r' w sprawie szczegótowej organizacji
publicznych szkót i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

*rt i I'lr / r
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2l. oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie
krótsrym nlż 5 godzin dziennie.

f tat ! nie ! nie dotyczy

Art. ]3 ust' ] w zwiqzku z ust- 5 ustqwy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz" U, z 20]7 r^ poz. 59
z późn, zm)"

Uwagi: W oddziale przedszkolnym czas przeznaczony na bezptatne nąuczanie, wychowanie i opiekęjest
lcrótszy niż 5 godz, w jednym dniu w Ęgodniu.

2f . W szkole funkcjonuj e biblioteka.

Ętut. ! nie I nie doĘczy

Art' ]03 ust. I pkt 2 ustawy z dnia ]4 grudnia 20]6 r' Prawo oświątowe (Dz, U, z 20]7 r, poz, 59 z późn. zm),

$17 ust,2 pkt 9 rozporzqdzeniq Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publiczrtych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 20]7 r. poz' 649).

Uwagi:

23. w szkole funkcjonuje świetlica.

f tut f]nie ! nie dotyczy

Art. ]03 ust. 1 pkt 3 ustnt,y z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prąwo oświątowe (Dz. U. z 20]7 r' poz' 59 z późn. zm),

$17 ust.2 pkt 8 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 mąrca 20]7 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 20I7 r, poz' 649).

Uwagi:

24,Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela jest zgodna

z przepisami?

E,ut ! nie ! nie dotyczy

$ 7 ust. } - 3 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r' poz. 649).

Urvagi:

}S.Liczba uczniów w oddziałach klas I - III szkoĘ podstawowej jest zgodna

z przepisami.

tak ! nie ! nie dotyczy

$ 5 asl. 2 - 6 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 2017 r' w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r' poz, 649)'

Uwagi:

26.Liczba uczniów w oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale specjalnym szkoĘ
ogólnodostępnej jest zgodna z przepisami.

, r----1L_JtaK I lrue Ę nie dotyczy

f 6 ust. 5 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
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publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz' U' z 2017 r. poz' 649)'

Uwagi:

27,Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie jest zgodna z przepisami.

! tat f nie ! nie dotyczy

s 8 ust' 5 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marca 2017 r' w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 2017 r. poz' 649).

Uwagi:

28. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowa\ilczych z jedną grupą
wychowawcząw internacie jest zgodny z przepisami.

f tat< ! nie f nie dotyczy

$ 8 usl. 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią l7 marcą 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkót i publicznych przedszkoli (Dz' U' z 20I7 r. poz, 649)'

Uwagi:

29. Dyrektor szkoły zatrudnił osobę niebędącą naucrycielemzazgodą LKo?

I tat< ! nie f nie dotyczy

fieŻe|t tak, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
naucrycielem

Liczba
godzin

Art ] 5 ust, 2 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r' Prawo oświatowe (Dz' U' z 20]7 r. poz. 59 z późn. zm).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zątrudniono osoby niebędqcej nauczycielem.

30. Dyrektor szkoĘ zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć
z zakresu kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

E tat< tr nie f nie dotyczy

QeŻeIi tak' proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

51 I i
iYr, ', i

."riLL\L

8
1"

/-.9i\tJV
Y

Art' ]5 ust' 6 ustqwy z dnią ]4 grudnia 20]6 r, Prawo oświątowe (Dz. U' z 2017 r' poz, 59 z późn. zm),



Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej nauczycielem.

31. Dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji
zgodą LKo.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

fiezeli tak, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
naucrycieli

nieposiadających
kwalifikacji

Liczba
godzin

Art.]0 ust, 9 ustawy z dnia 26 stycznią I982 roku- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r' poz. I189 z późn. zm.).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,' wybieramy w sytuacji, gdy
kwalifikacji.

w szkole nie zatrudniono nauczycielą bez wymaganych

32. Dyrektor szkoĘ przydzie|a nauczycielom godziny zgodnie
z kwalifikacjami.

Etut I nie

fieże|t nie, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
naucrycieli

Liczba
godzin

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią I sierpnia 2017 r. w sprawie szczegótowych kwalifikacji
wymaganych od naucrycieli (Dz. U. z 2017 r" poz. 1575).

Uwagi:

33. Szkoła/placówka funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

f tat< f nie

Art. ] ]0 ust' 1 ustawy z dnią ]4 grudnia 20]6 r' Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]7 r. poz. 59 z późn. zm),

$17 ust. 9 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 17 marca 2017 r. w sprawie szczegótowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r' poz' 649).

Uwagi: Z zapisów w dziennikąch oddziałów przedszkolnych i ramowego planu dnia wynika, że wymiar zajęć
wychowania przedszkolnego jest niezgodny z wmiąrem tych zajęć określonym w zatwierdzonym arkuszu
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organizącji szkob.

Inne spostrzeżLenia kontroluj ącego :

(Jwaga' Kontrolujqcy wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły/placówki
zaobserwowąne podczas przeprowadzanią kontroli (np' świadczqce o nieprawidłowościąch w funkcjonowaniu
s z ko ły/p l a c ów ki), ni eb ę d qc ej pr z e dmiot em kontr o l i.

Zalecenia, termin realizacj i :

1. Za|eca się zapewnió w oddziale przedszkolnym bezpłatne nauczan|e, wychowanie
i opiekę w czasie nie krótszym niz 5 godzin dziennie zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku
Zust.5 ustawy zdnta 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r,poz" 59
ZpoŹn, zm),
Termin realizacjt na bieiąco.

Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu

kontroli, moŻe zgł'osić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane

zastrzeięnla do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymanta zalecen,
a w pruypadku wniesienia zastrzeŻen - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawi adomienia o ni euwzgl ędnieniu zastr zeżzeń, j e st obowią zany p owiadomić :

nadzór pedago giczny o sposob ie rea|izacji
szkołę lub placówkę o otrzymaniu za|ecen

zalecen;
i sposobie ich realizacji.

STARSZY 'IA'l'Oli

lngr

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

OR
ieczk

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ 16 ust. I pkt 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji lt{arodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprcnuie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20]7 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolujqcego i dyrektora

szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu,
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