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Data wydania upoważrrienia: 5 marca 2018 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: Il20l8

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu 5 marca 2018 r.

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAZNEJ

,1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach, ul'

Parkowa 22, 2I -5 50 Terespol.

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Mariola Borodziuk

3. Termin rozpoczęria i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placówce: l5 malca 2018 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna llczuk

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

6. TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2A17 nB

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 v,,tześnia |99| r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2aI6 t. poz. 1943 z późr..
zm.),

b) Ustawa zdnia 14 grudnia 20|6t. Prawo oświatowę (Dz.U.z20I7 r.paz,59 zpóźn.zm.),
c) Rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodow-ej z dnia 25 sierpnia 2a17 r. w sprawie nadzont

pedagogicznego (Dz. U.22017 r. poł.1658),
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji NarodowĄ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U, z2aQt. poz.204 zpóźn. zm,),
e) Rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodowej z drria}8 marca2017 r. w sprawie ramowych

planów nauczarria dla publicznych szkół (Dz. U. z20I7 r. poz.703),
0 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia |7 marca 20t7 r. w sprawie

szczegołowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. zf0t7 r. poz.
649\

g) inne obowiązujące w tym zakresię przepisy.

8. Opis ustalonego stanu faktycznegoo w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Informacja o typie szkoĘ/placówki:
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Ę oddział przedszkolny

I szkoła podstawowa

f] szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

f] uceum ogólnokształcące

f] szkoła bran,żowa I stopnia

I szkoła branżowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

fltechnikum

f szkoła policealna

D crp

I cru

Szkoła: dla młodziezy E dla dorosłych n
Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoły

Ępo'yty*na f] negatywna
b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ

f pozytywna f, negatywna I nie dotyczy

Uwagi:

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

l,ut D *.
Rozporzqdzenie L{inistra Edukacji Narodałłej z dnia ? lułego 20] 2 r, +ł spraluie ramał+ych płanów nąucząnią
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20I2 r. poz. 204 z późn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20l7 r. w spruwie rarnowych planów nauczania, dła
publicznych szkół (Dz. U. z 2a17 poz.7Żj).

Uwagi:

2. Tygodniorvy rozkład zajęćjest zgodny zzatwierdzonym arkuszem organizacji.

l,d I nie f] nie dotyczy
Art' 1 I0 ust, 4 ustawy Prm,ao oświątowe, ,,Ną podstawie zątwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor
szkoły, z uwzględnieniem ząsąd ochrony zdrowią i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkłai zaięt ókristaiqcy
or g an iz acj ę z aj ęć eduka q,j ny ch.,'.

Uwagi:

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

!tut flnie
Rorporzqdzenie Ministrą Edukacji Narcdowej z dnią 7 łutego 2012 r. ,t+, sprał,ie ramowycła planów nąuczgnia
w szkołach ptłblicznych (Dz. U, z 20l2 r. poz. 204 z późn, zm.) - załqcznik adebnlatny do typu-koniolowanej szkoĘł,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20t7 r. w sprawie ramowych planów nąuczanią dta
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7 r. poz.7Żj). - załqcznik adelałłatrty do typu kontrolowanej szioły,

Uwagi:

4. Plan zajęć dydakfyczno-wychorryawczych uwzględnia potruebę równomiernego
obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach fygodnia.

lrut D tti. ! nie dotyczy

$4 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej i Spartu z dnią 3] grudnia 2a02 r, w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz,L|. z 2003 r. poz. 69 z późn' zm),

Uwagi:

5. Liczba godzin zilięć, rrychowania fiaycznego w formie: zajęć klasowo. tekcyjnych/zajęć

' do wyboru pYzez uczniów jest zgodna z przepisami.

It*. f ti. I nie dotyczy

s 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwcą 20t7 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacjiobovliepkowychzajęćvvychowaniafizycznego(Dz,U.z20l7r.poz' 1322),

$ l rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obcrwiqzkowychzajęćwj',chowaniafizycznego (Dz. U,Nr t75 z 20] I r' poz. 1042)'

Uwagi: ----*

ó. .Wymiar godzin obowiązkowych złjęć kszta|cenia zawodowego (teoretycznego,
praktycznogo i praktyk zawodowych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

t tat< I tti. I nie dotyczy
Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7 łutego 2012 r,.w sprawie rarł1ow,ch planów nauczanig
w szkołach publicznych (Dz. U' z 20I 2 r. poz. 204 z późn. zm' . zatqcznik adekwatny do typu kontrolowanej szkoły,
Rozporzqdzenie Ministra Edukcłcji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r' w sprawie ramoi,ych planów naicząnii dta
publicznych szkót (Dz. U, z 2017 poz.703) - załqcznik adekwatny do typu kontrolowanej 

'il,oty,Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 tutego 20t2 r. w sprawie podstnv.v programowej luztatcenia
w zawodąch (Dz. U. z 2aI2 r, poz. I84 z późn. zm'),
Razporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 3] mąrcą 20]7 r. łv sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodąch (Dz. U, z 20] 7 r. poz' 86il.

Uwagi:

7. Szkola realizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi
pnepisami.

Itat I nie ! nie doĘczy

s 3,4 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 12 sierpnia 1999 r. w spranłie sposobu nąuczanią
szkolnego oraz zakresu treści doĘczqcych wiedzy o życia selrsualnym człowieką, o ząsa.dąch świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, źycia w J-azie prenatalnej oraz metodąch t środkąŻh
świadomej prolweac-ji zal,varĘchw podstawie programowei ksztąłcenią ogóInego (Dz (}. z 20t4 r. poz. 395 z późn'
zm.)

Uwagi:
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odpowiedź ,,nie doĘczy', wybieramy w przypadku, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłrlsili dyrektorowi p!;eattg
rezvgllacię z udziałuw zajęciach oraz w przypądku szkół dla dorosłych i CKP.

8. Szkoła realizuje obowiązkowe zaięcia z clorać|ztwa zawodowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Itut D nie f nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 marcą 20I7 r. w sprawie ramowych planów nąucząnia dla
publicznych szkół (Dz, U, z 2017 r. poz'703).

Uwagi:

9. Tygodniowy wymiar godzin zaięć z religii/eĘki jest zgodny z ramowym planem
nauczania.

Itut f, tri" ! nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów naucząnia
w zkołach publiczrtych (Dz. U. z 20l2 r. poz. 204 z późn. zm.) - załqcznik adekwatrql do Ępu kontrolowanej srkoły;

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrca 20I7 r. w sprawie ramowych pląnów nąuczania dla
publiczrrych szkół (Dz. łJ. z 2017 r. poz.7a3) - załqcznik adekwatry do Ępu kantrolowanej szkoły;

$l rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]4 lałietnią 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publiczny^ch przedszkolaeh i szkołach (Dz' U. 1992 Nr j6 poz. I55 z późn. zm.)

Uwagi:

10. Minimalny Ęgodniorvy wymiar zlięć, rewalidacyjnych jest zgodny z przepisami.

Itak I nie ! nie dotyczy

Rozparzqdzenie A.łinistrą Edukacji Narodołł'ej z dnią 7 łutego 2012 r. w sprcnłlie ramov,,ych płanóv, naucząnia
w zkołach publiczrłych (Dz' U, z 2012 r, poz. 204 z późn. zm,) - załqcznik adeh,uatny do typu kontrolowanej szkoły;

Rozporzqdzenie |ł,Iinistrc Edukacji |{modowej z dnia 28 marca 20}7 r. w sprawie ramowych planów nuuczania dla
publicznych szkół (Dz' U. z 20l7 r. poz.703) . załqcznik adekwatny do typu kontrolowąnei szkoły;

Uwagi:

11. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnospralvnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego
w celu współorganizowania kształcenia integraryjnego zgodnie z za|eceniami
wyn ikaj ący mi z o rzeczenia o potrzebie kształcenia specj alnego.

I tat< I nie ! nie dotyczy

$ 7 rozporzqdrenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 20]7 r. w spraltie warunków organizowania
lrsztatcenią, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĄ niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i agrożonych niedostosowąniem społecznym (Dz.U, z 2017 r, poz. 157Ę.

$ 7 rozporzqdzeniq Ministrą Edukacji Narodołuej z dniq 24 lipca 2015 r. w tprawie warunków organizowania
ksztąłcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĘ niepełnosprawnych, niedostosowarrylch' społecznie
i agrozonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U' z 2015 r, poz, I I I3 z późn.zm.),

Uwagi:

12. Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęó edukaryjnych jest zgodny
z ramowym planem nauczania?

I tat X nie f] nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo,vt'ych planów nąucząnia
w szkołach publicztrych (Dz. U, z 20]2 r. poz. 2a4 z późn. zm.) (Załqcznik adehuatny do typu kontrolowanej szkoły);

4

,ffi
"(



Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20l7 r. w sprawie ramowych planów nauczanią dla
publiczłtych szkół (Dz, U. z 2017 r. poz,703).

Uwagi:

13. Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczególnych uczniów
jest zgodna z przepisami.

I tuL fl nie ! nie dotyczy

$ 8, s rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego naucząnia dzieci i młodzieĘ
(Dz. U. z 2017 r. poz. l616).

$ 8, 9 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z drtią 28 sierpnia 2014 r. w sprm,vie indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieĘ (Dz' U. z 20l 4 r, poz, I I 57z późn. zm,).

Uwagi:

14. Szkola organizuje nauczanie w klasach lączonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

I tut f, nie ! nie dotyczy

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
.publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 2017 r. poz. 649)'

Uwagi:

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

! tut X nie

b) wychowanie ftzyczne,
! nie dotyczy

f, tut I nie ! nie doĘczy

c) informatyka (z uwzględnieniem liczby stanowisk komputerolvych w pracowni),

I t*. D nie ! nie datyczy

d) zajęcia z zakręsu kształcęnia ogólnego, na których ztreściprogramu wynika konieczność
prowadzenia cwiczeft w tym laboratoryjnych,

f]t*. fl nie I nie datyezy

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu wynika
konieczność prow.adzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,

fl tat fl nie ! nie dotyczy

f) zajęciapraktycznej nauki zawodu.

I tut ! nie I nie dotyczy

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marcą 2017 r. w sprawie ramovych planóyv nauczania
dla publiczłlych szkół (Dz, U. z 2017 r, poz.7a!.

$ 7 rozporzqdzęnia Ministra Edukacii Narodowej z dniq 7 lutego 2012 r. w sprawie ramovych planów nauczanią
w szkotach publicznych (Dz. U. z 201 2 r. poz, 204 z późn. zm')'

Uwagi:
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16. w szkole funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowiązującymi pnepisami.

I t"t fj oi" lri" dotyczy

s,],7,8 rozporzqdzenia Ministra tdukacji Narodoulej z dnia ł5 październikq 2012 r, w sprav'ie łtarunków
hęarzenia, organizacji araz działąnia oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa Sportowega
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

s 2' 9' 10, rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r, w sprawie oddziąłów i szkół
sportouvych oraz oddziałów i szkoł mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 20I7 r, poz,67 l).

Uwagi:

17. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Iiczba dzieci/uczniów).

fJtat< flnie finie dotyczy

$ 6 ruzporądzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 17 ruarca 2017 r. w sptawie szczegółou,ej organizacji
publiczttych szkół i publicarych przedszkali (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

18. w szkole funkcjonują klasy terapeuĘcznezgodnie z obowiązującymi przepisami.

tak I nie f nie datyczy

$ 8 rozporzqdzenia ]v{inistrą Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r, w sprawie zasad udzielanią
i organizacji pomocy psychologiczno*pedagogicznej w publicznych szkałach i placówkach (Dz.U. z 20] 3 r. poz. 532
z późn, zm,).

$ 13 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielanią pomocy psychologiczno.pedagagicznej w publicznych przedszkolach, szkołąch i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. l59l)

Uwagi:

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

n tut ! tti. E"i. dotyczy

Art.25us!ą'|}.,ZdniąI4grudnia20l6r.Prawooświatowe(Dz.U'z 20]7r,poz,59zpóźn.zm),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7lxttego 2012 r, w sprawie ramowych planów nauczqnia
w szkołach publicztrych (Dz. U. z 20I2 r. poz' 204 z późn, zm.) * załqcznik adekwatny do Ępu kontrolowąnei szkoty.

Rozporzqdzenie Ministrq Edukacji Narodowej z dniq 28 marcą 20I7 r. w sprawie ramowych planów nąucząnia dlą
publicznych szkół (Dz. U, z 20l7r, poz,703).

Uwagi:

20. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej ntż,f5.

Itut I nie I nie dotyczy

$ 5 lłsr. 1 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią I7 marcą 2017 r, w spruwie szczegółowej organizacji
publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. ó49),

Uwagi:

21. oddzial przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie
krótsrym nlż 5 godzin dziennie.
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I,ut f nie D nie dotyczy

Art. 13 ust. 1 w zwiqzku z ust' 5 ustaw)} z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświątowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późn' zm)'

Uwagi:

22, W szkole funkcjonuje biblioteka.

Itut ! nie I oi. dotyczy

Art. ]03 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnią ]4 grudnia 2016 r. Prqwo o:świątowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 z późn. zm),

$l7 ust. 2 pkt 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia .l7 marcą 2017 r' w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 20l7 r. poz. 649),

Uwagi:

23. w szkole funkcjonuje świetlica.

I ta. ! tt. ! tti. dotyczy

Art, 103 ust, I pkt 3 ustawy z dnia l4 grudnia 20] 6 r' Prawo oświątowe (D,, U, z 20] 7 r' poz' 59 z późn, zm),

$I7 ust. 2 pkt 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
prganizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U' z 20l7 r' poz' 649),

Uwagi:

24.Liczba uczniów na zajęciach świetlicorvych pod opieĘ jednego naucryciela jest zgodna
z pnepisami?

Itut flnie flnie datyczy

$ 7 ust- I . 3 rczporuądzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 17 narca 2017 r- w sprawie szczegóławej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r, poz. 649).

Uwagi:

25. Liczba uczniów w oddzialach klas I . In szkoĘ podstawowej jest zgodna
z przepisami.

I . t-! tak ij nre I nie dotyczy

$ 5 ust. 2 _ 6 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 20]7 r. w sprawie szczegółotłej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

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

f] tut ff ni. finie dotyczy

$ 6 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią I7 mąrcą 2017 r. w sprawie szczegółowej arganizacji
publicznych szkół i publiczrtych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz- 649)'

Uwagi:

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

7
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fl tut I nie E "i. dotyczy

$ 8 ust. 5 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 mąrcą 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
pyblicznych szkół i publiczttych przedszkoli (Dz' U. z 20l7 r. poz, 649),

Uwagi:

28. Tygodniowy $Ymiar zaięć' opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą
wychowawcząw internacie jest zgodny z pnepisami.

! tat< [ nie I nie doĘczy

$ 8 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ] 7 marca 2017 r, v, sprałyie szczegółov,ej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 201 7 r' poz, 649),

Uwagi:

29. Dyrektor szkoty zatrudnil osobę niebędącą naucrycielem za zgodąLKo?

! tut ! ni" ! nie dotyczy

fieżeli tak, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zaięć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. ]5 ust. 2 ustą-t,łly z dnia ]4 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz, U, z 20I7 r. poz' 59 z pcłzn. zm).

Uwagi:

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

30. Dyrektor szkoły zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć,

z zakresu kształcenia zawodołvegoza zgodą organu prowadzącego.

tr tat f] nie I nie dotyezy

(eżeli tak, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć,

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art' ]5 ust. 6 ustaw z dnią ]4 grudnia 20I6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn' zm)'

Uwagi:

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

31. Dyrektor szkoĘ zatrudnił naucryciela nieposiadającego wymaganych lrwalifikacji za
zgodąLKo.

u{{ Ęł



Eta. I nie I nie dotyczy

(eżeli tak, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zzięć

Liczba
naucrycieli

nieposiadających
kwalifikacji

Liczba
godzin

doradztwo
zawodowe

I 10 godzin w
roku szkolnym

geografia I 2 godziny
tygodniowo

Art.]0 ust' 9 ustawy z dnia 26 stycznią ]982 roku* Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20]7 r. poz.I189 z prrźn. zm')'

Uwagi:

odpowiedź ,,nie doĘczy,' wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zątrudniono nauczyciela bez wymaganych
hłalifikacji.

32. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielom godziny zgodnie
z kwalifikacjami.

I tat f] nię

fieżeli nie, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

Liczba
godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 20]7 r. w sprawie szczegółov,ych kwalifikacji
łvymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. I575),

Uwagi:

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

ltut ! nie

Art. l10 ust. I ustal,ly z dnia ]4 grudnia 20l6 r. Prawo oświatowe (Dz, U, z 20l7 r, poz. 59 z późn, zm),

$17 ust.9 rozporzqdzenia Ministrą EdukaĘi Narodowej z dnią 17 tnarca 2017 r. w sprawie szezegółowej
organizacji publicznych szkół i publicnrych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

r.W/ Ć1
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lnne spostrzeżenia kontrolującego:

Uwaga' Kontrolujqcy wpisuje w tynx miejscu ważne informacje o działąlności stątutowej szkoły/placówki
zaobserwowane podczas przeprowadzania kantroli (np. świadczqce o nieprąwidłowościąch w funkcjonrlwaniu
szkoły/placówki), niebędqcej przedmiotem kontroli.

Zaleceniao termin realizacji:

Zalecefinie wydano.

Dyrektor szkoĘ/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane
zasttzęzenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli'

Dyrektor szkoĘ lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecei,
a w prz}?adku wniesienia Zastrzeięn _ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawiadomienia o nieuwzględnięniu zasttzeźrcn,jest obowiązany powiadomió:

organ sprawujący nadzót pedagogiczny o sposobie realizacjiza|ecen;
ofgan prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

{,rf/€

/ą...(.a,.łattrl,,
ł,ls.r

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Ęr e kł or a s z ko ły/p l a c ów ki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

1)

2)

ti ': i 1:'t/rrP uV

ls

Zgodnie z $ 16 ust.I pkt 7 rozporzqdzenią Ministra Edukocji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2a17 r' w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20l7 r' poz. I658), protokót kontroli zawiera parafy kontrolujqcego i dyrektora
szkoły lub placówki na kazdej stronie protokołu'

,cr {c' ,




