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Nr kontroli w rejestrze szkoły:23

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: dn. 27 \uty 2018 r., telefonicznie

PRoToKÓŁ KONTROLI DoF.AŁNEJ

l . Nazwa i adres szkoły/placÓwki: Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa

w Rossoszu, 21-533 Rossos z, ul. Lubelska 37

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placÓwki: Lucyna Krac

Termin rozpoczęcia i zako czenia kontroli Ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyły się

czynności kontroli w szko|e lub p|acÓwce: 05 marca201B roku

Imię i nazwisko kontrolującego: Teresa Grodecka

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 organtzacjl, szkoty

i przepisami prawa w roku szkolnym 2017lIB.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 września I99I r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. L913
z poŹn.zm.),

b) tJstawa z dnia 14 grudntaf016r. Prawo oświatowe (D,.IJ, zf0I7 r. poz, 59 zpoźn.zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia f0I7 r. w Sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dr.U . z 2017 r. poz. I 65 8),

2.

3.

4.

5.

d) Rozporządzente Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.

planow nalczania w szkołach publicznych (Dz . U . z 20If r. poz. 204 z
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca2077 r.

planow nalczania dla publicznych szkÓł (Dz. U . z f0|7 r. poz. 7 03),

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 17 marca
szcze gotowej or ganizacj i p ub 1 i czny ch szkÓł i p ub 1 icznych przed szko 1 i
64e)

g) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

8. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

lnlbrmacj a o typie szkoły/placÓwki:

w sprawie ramowlzci'l
poźn.zm.),
w Sprawie ramorł'ych

2017 r. w sprawie
(Dz.IJ. z 2017 r. poz.

fi

tJh'"



I oddz iał przedszkolny

..X szkoła podstawowa

! szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimn azjum

I gimnazjum

I liceum ogÓlnokształcące

I szkotabranŻowa I stopnia

I szkotabraniowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadntczej szkoły zawodowej

I technikum

r szkoła police alna

I crp
I crcu

Szkoła:

Opinia LKO:

a) do

X
b) do

Ę pozytywna ! negatywna f] nie dotyczy

Uwagi:

W szkole podstawowej nie funkcjonuje oddział przedszkolny. Zmiany do arkusza organizacji
pracy szkoty (nr 1) uzyskały pozytywną opinię LKo w dniu f2.O9.20|] roku i zostały
zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę.

1. Szkoła funkcjonuje zgodnie zramowym/szkolnym planem nauczania.

X tat< I nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w Sprawie ramowych planow nauczanią
w szkołąch publicznych (Dz, U. z 20] 2 r. poz' 204 z pozn'zm.)'

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w Sprawie ramowych planow nauczania cJlrs

publicznych szkoł (Dz. U. z 20l7 poz.703)'

Uwagi:

2. Tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

I I nre dotyczytak ! nie

Art' ] ]0 ust. 4 ustawy Prąwo oświatowe. ,,]'{a podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor
szkoty, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowią i higieny pracy, ustala Ęgodniowy rozkład zajęc określajqcy
organizacj ę zaj ęć edukaĘ nych.,,.

Uwagi:

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny
z ramowym planem nauczanialszkolnym planem nauczania.

dla młodzieiy fi dla dorosłych !

arkusza organizacj i szkoły
pozytywna ! negatywna
zmian w zatwierdzonym arkuszU organizacji szkoły

X tat< ! nie



Rozporządzenie Ministra Eclukttc.ji .\ttt.odolre.i - dnitt 7lute4o 2012 r. w Spraw^ie ramowych planow narrczullit't
v,szkołachpublicznych (Dz. L.,: ]|.l]) r. po:. )01 : po:łl':m.) -:ałcpznika,dekv,atny do typu kontrolowane.j szkoł1,.

Rozporzą.dzenie Ministra Edukac.ji -\-ttl.otlov,ej : tlnicł )8 ntarca 20]7 r. v'spraw,ie ranowychplanow nauczculia c|ltt
pul:li,cznych szkoł (Dz, Ll. z 20I7 r. po:.7()3)- -:ułąc,:ttik uclehratn1'do typu kontrolowanej szkoły'

Uwagi:

4. Plan zajęć dydaktyczno.wychowawczych uwzględnia potrzebę rÓwnomiernego
obciążenia uczniÓw zajęciami w poszczegÓlnych dniach tygodnia.

ffi tak I nie ! nie dotyczy

,l4 rrlzpol"ządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3I grudnia 2002 r. W Sprawie bezpieczenstytłu

i higien.v- lt,, publicznych i niepublicznych szkołach i placowkach (Dz.U. z 2003 r, p()z. 69 z poźn.zm).

Uwagi:

5. Liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęć, klasowo.
lekc"vj nychlzajęć do wyboru przez uczniÓw jest zgo dna z przepisami.

X tai. I nie I nie dotyczy

$ l rozporząclzenia Ministra Edukacji Narodowei z dnia 29 czerwca 20]7 r. w sprawie clopuszc:zalnyc,h,ftlrnt
realizctcji obclluiązkg1,t,ych zajęc wychowaniafizycznego (Dz. U. z 20]7 r. poz. 1322),

Ś 1 rozporządzenia Ministra Edukacji lrlarodowej z dnia 9 sierpnia 20] ] r. w sprawie dopuszcza|n1,ch .farnt
t-ecłlizucji obovuiązkow-)lch zajęc w,ychowaniaJizycznego (Dz, U. Nr ]75 z 201I r' poz. l042)'

Uwagi:

We r,vszystkich klasach Itczba godzin Zajęc Wychowanla ftzycznego jest realizowana W formie
z'ajęC klasowo- lekcyj nych.

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

Ę nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w Sprawie ramowych plan w nL'tllL,:LłlriLt

v, szkołach puhlicznych (Dz, U. z 2()l2 r. poz. 204 zpozn'Zm. - załącznikadekw,atny do typu kontroloyl,ane.j szkcll),,

Rozporzącłzenie Ministra Edukacji }Varodowe.j z dnia 28 marca 20]7 r. w Sprawie ramowych planÓw,nuuczani,u dlu
pttbliczm,ch szkoł (Dz. U. z 20l7 poz.703) - załącznikadekwatny do Ępu kontrolow,anej szkoły,

Rrłzslorzc1tl,zenie Ministra, Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20I2 r. w Sprawie padstaw)) progr(łmowej kszttt.lt,ctlitł
v'zah,odach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z pozn.zm.),

Rtrptlrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 31 marca 20]7 r. w sprclwie podstaw'v progru|now:C'i
k,gztttłcenicł w zav,odach (Dz' U. z 20]7 r. poz. 860).

Urvagi:

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

X tat I nie nie dotvczv

Ś J.4 rozpłorządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l2 sierpnia l999 r. w sprawiesprlsobt! fittltL,1tti?iv!

szktiinegts ortlz zakresu treści dotyczqcych wiedzy o zyciu seksualnym człowieka, o zasaclac,h świacloftrcg{i i

tltł1sołt,ietlzialnego rodzic,ielstwcl, O wartości rodziny, zycia w fazie prenatalnej oraz metodąch i śraclkach św,iudama.j

prokrauc',ji zuwart1,cfu yl podstuwie programclwej kształcenia ogÓlnego (Dz,U. z 2014 r. poz' 395 z poźn.zm'i

Uwagi:

Ocłplovt,iedz ,,nie dotyczy,,wybieramy w przypadku, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłosili dyrektorowi p-!!-9-a]!]4

rez},gnacje z udziału w zajęciach oraz w przypadku szkoł dla dorosłych i CKP.

8. Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie
z obowi ązującymi przepisami

tak I nie

nffi tat nie ! nie dotyczy



Rrtzporzclclzenie Ministra Eclukut'ji \ttt'otlove_j : t{ttiu 28 ntarcu 2A17 r. \t's;prav'ie ran()w,ych planovt nuLtczania cllu
pttbłicznych szk(lł (Dz' U. z 2()]7 r. po:'-()3l.

[Jwagi:

(doryczy szkoły podstawowej i szkoły branzolt,ej I stopnia).

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii/etyki jest zgodny z ramowym planem
nauczania.

taK | | nle f] nie dotyczy

Rozptrządzenie Ministrcł Edukacji Narodowe.j z dnia 7 lutego 20]2 r. w spralyie ranoyvych planr,llv nuttt,:uniu n'

,szkołuch pt,tblicznych (Dz. U. z 2012 r. poz' 204 z pozn,zm.) - załącznik adek--atny da typu kontl^olow,anej szkoły,'

Rtszprlrzątlzenie Ministra Edukacjil,,Iaroclowej z dnia 28 marca 20]7 r. w Sprawie ramowych planow natlczaniu tllu
1,łublicztlych 'szkoł (Dz. U. z 20]7 r. poz.703) _ załącznik adekwatny do typtł kontrolowane.j szkoły,.

{1 rlzporzą(tzenia Ministra Edukacji Narodov.,ej z dnia ]4 kwietnia ]992 r, w spraluie warunkol,v i sposrlbtt
orgunizol,vunicł nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołctch (Dz. LI. ] 992 |{r 36 poz. I 5 5 z p zn.zm.)

[Jwagi:

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

X tat I nie I nie dotyczy

Rozslrlrząclzenie Ministra Edukacji lVarodowej z dnia 7lutego 2012 r. w sprawie runlowych planÓl| fiailt.'Zttt1itl \t'

:;zktllach publiczn1',ch (Dz. U, z 20]2 r. pOZ. 204 z prizn.zm.) - załącznik adekwatny do Ępu kontrolo-*anej szkoł1,,.
.Ro;porząclzenie 

Ministra Erlukac.ji Naroclov,ej z clłtia 28 ntarca 20t7 |', |,Ą,spra|vie runttlulych planołt, nauc,zt,tnitt tllct

publicznych szkoł (Dz. L/. z 20I7 r. poz.703) - zatączłlik adekwcltny,do tjlpt,t kon|rolov,',anej szkoły,.

Urvagi:

W szkole podstawowej 4 ucznlow jest objętych zajęciami rewalidac},jnynli
W wymi arze 2 godz. tygodniowo dla każdego z nich.

1l. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego
w celu wspÓłorganizowania kształcenia integracyjnego Zgodnie z zalecenianri
wynikającynri Z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

X tor I nie ! nie dotyczy

s| 7 rozpclrzątlzenia Ministra Edukacji Narodow,ej z dnia 9 sierpnia 20l7 r. w sprawie *-urttnkow arp4anizolrutli,t
kszta!c,enia, ylychowania i opieki dla dzieci i nłodzieży niepełnosprawnych, niedostostlwanych społccznie i
Zt]grozotrvc:h niecłostosowaniem społecznym (Dz.U. z 20]7 r, poz. 1578).

xl 7 rtlzptlrządzenia Minislra Edukacji Naroclow,e.j z dnia 24 lipca 20l5 r. y|r Sprav,ie w,arunk w,rsrganizotl,ttłtitł
k,sztuic:enia, v,ychrlwania i opieki dla dzieci i młotlzieży niepełnospralvnych, niedclslosowanyc:h spts!cc,znie i
Zu,śroz(}n),chniedostosowaniemspołecznyru(Dz,U.z20]5r,pOZ. I]13zpÓźn.znt.)"

Łiwagi:

Llczen posiada orzecZenie o potrzebie kształcenia Specjalnego, kt remu Zapewniono
polTloc nalczyciela wspomagającego Zgodnie z zaleceniami PPP.

12. Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny
7, ramowym planem nauczania ?

X tut I nie ! nie dotyczy

[łlłz1ltil.zcylzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20i2 r, w sprawie ramowych plan uł rlultczul,łiu y,,.

szkoluch pltbliczłtych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z pozn,zm.) (Załącznik adehvatny drl t1,ptt kontrolo.,l,unei szkrsł"},);

Roz1xlrządzertie Miłtistru Edukacji Narodowej z dnia 28 lllarca 20]7 r, W Sprav,ie runtowych planotN naucz{,tt1itł tl!tł

pułłlic:zn1,,ch szkoł (Dz. U. z 20I7 r. poz.703),

Uwagi:

Z godzin od organu prowadzącego w kl.
2 godzin tygodniowo dla każdej klasy.

IV' V iVI realizowanyjest język rosyjski w wymiarze

li i\
\il I' li , . 

,
ill {,i I

'-illilut'' 
'



13. Liczba realizowanych godzin nauczania
uczniÓw ldziecijest zgodna z przepisami.

indywidualnego przez poszczegÓlnycłl

I tat I nie Ę nie dotyczy

$.l, 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nclroclon,ej z dnia 9 sierpnia 20]7 r' w spraw,ie indyw,itluulnegts
obov,iązkowe4{O rocznego przygoto|vania przedszkrllnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i rulodziez.y,

(Dz. U. z 2017 r. pctz. 1616).

3 9 rozporządzenia Ministrą Edukacji l{ctrodowej z dnia 28 sierpnia 20I4 r. w Sprawie indywidttalnego fttlltc,Zt,lllitt

dziec:i i młodziezy (Dz' U. z 20]4 r. poz. ]l57 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

14. Szkoła organizuje nauczanie w klasach łączonych Zgodnie z obowiązującymi

il tak

przeprsaml.

I Inte Ę nie dotyczy

sl ]3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2017 r. w Sprawie szczegołowe.j organizac.ji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649)

tlwagi:

Do Ęczy szkoł pods tawowych.

15. Szkoła rea|izuje podział na grupy Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) ję,yk obcy nowozytny,

X tak nle ! nie dotyczy

b) wychowanie ftzyczne,

X tat nle ! nie dotyczy

c) informatyka (z uwzględnieniem ltczby stanowisk komputerowych w pracowni),

X tat I nie I nie dotyczy

d) zajęcia Z Zakresu kształcenia ogolnego' na ktorych z treści programu wyrrika koniecznosc

prow.adzenia ćwiczeri, w tym laboratoryjnych'

I tat< ! nie Ę nie dotyczy

e) zajęcia Z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktorych Z treści programu rvynika

konieczność prowadzęnia cwiczen, w tym laboratoryjnych,

tak E nie Ę nie dotyczy

ł zajęcia praktycznej nauki zawodu.

tak I nie ffi nie dotyczy

ą 7 rtlzporzątlzenia Ministra Edukacji Narotlowej z dnia 2B ntarca 20]7 r, w Sprawie ramowych plan(lw n(tLtczdl|?lLt

tllu publicznvch szkoł (Dz. U. z 20l7 r. poz.703),

'i 7 rozporzcylzenia Ministra Et1ukacji Narodowej z rlnia 7 lutego 20l2 r. w Sprtwie ramow1łch planow ltttttc':unitt

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.204 zpoźn.zm.).

Uwagi:

16. w szkole funkcjonują klasy sportowe Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I tat< fl nie Ę nie dotyczy

ś 1' 7,8 rozporzqrlzenia Ministra Eclukacji Narorlowej z dnia ]5 pazdziernika 20]2 r. w spruwie warttłrk v
ttl,tłł.zeniu, orgartizacji oraz działania ocldziałow spclrtowych, szkoł sportrłwych oraz szkoł mistrzostlvtł spt)rłt;w,egt;

(Dz. U. z 2012 r. poz. I129).

iliJ*

rl
t;

^ 
li'

\)r



i 2,9, l0, rozporzqdzenia Ministra Eduktcji '\.ctrodowej z dnia 27 marca 2017 r. w Sprawie oddziałow i szkoł
spcsrtowych oraz oddziałow i szkoł mis|t.:ostwa spot.tovt,ego (Dz. LI. z 20]7 r. poz.671)

Uwagi:

17. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne zgodnie z obowiąZującymi przepisami
(liczba dzieci/uczniÓw).

tak f] nie X nie dotyczy

! 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w Sprawie szczeg łowej organizacji
pt,tblicznych szkoł ipublicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz.649).

Uwagi:

l8. w szkole funkcjonują klasy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

E tat Ę nie dotyczy

-} 8 rozporzc1dzenia Ministrą Edukrlcji Narodowe.j z dnia 30 la,uietnia 20]3 r. w sprawie zasad udzielunict
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach iplctcowkach (Dz.U. z 20l3 r, ptlz. 532
z p zn.zm.).

Ś l3 rozporządzenia Ministra Edukacji |tlarodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasar] orgutli:uc..ji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej W publicznych przedszkolach, szkołach i plac(lwkach
(Dz. (1. z 2017 r. poz. I59l)

Uwagi:

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

tak I nie Ę nie dotyczy

ilrl. 25 ustavly z dnia I4 grudnia 2016r. Prawo oświalowe (Dz' U. z 20]7 r, poz. 59 z poźn. zm).

Rozporządzenie Ministra Edukac.ji I,{arodowej z dnia 7 lutego 20] 2 r. w sprawie ramowych planow nauczaltitt ll,

,yzkołachpublicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz' 204 z p(lzn.zm') -załącznikadeh,uątny clo typu kontrolow,anęj szkoły.

Rozporząclzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w Spruwie rumowych planow nauc,zania dlu
public:znych szkoł (Dz. U. z 20]7r. poz.703).

LJwagi:

f0. Liczba dzieci w

! niefl tat< Ę nie dotyczy

$ 5 łsl. I rozporządzenia Ministra Edukrlcji Narodowej z dnia ]7 marcą 2017 r' w Sprawie szczegołovłe.j c'lrgani:at''ji
ptłblicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649),

Uwagi:

W szkole podstawowej nie funkcjonuje oddziat przedszkolny.

21. oddział, przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie' wychowanie i opiekę w czasie

nie krÓtszym niż 5 godzin dziennie.

nie

nle nie

lwzwiązkuzus|. 5 ustawy z

oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

dotyczy

dnia ]4 grudnia 2016 r' Prawo oświatowe (Dz, U. z 2017 r. poz, 59

tak

Art. l3 ust.

z gtozn.zm).

tlwagi:

))

tak

W szkole funkcjonuje biblioteka.

nie nie dotyczy

Art. ]03 ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia I4 grudnia 2016 r. Pra'|o oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz' 59 z pÓźn. zm),

! 17 ust. 2 pkt 9 rozporaądzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20 ! 7 r' w sprawi.e szczegÓbwej

organizacji publi.cztrych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz' U' z 2017 r. poz' 649)' 
\

, 6-- \\\
trl["'l / / \''yllil/'\-,Ą



Uwagi:

W wymiarze 15130 godzin.

23. W szkole funkcjonuje świetlica.

X tak nie nie dotyczy

Art. I03 ttst. ] pkt 3 ttstawy z dnia l4 grudnia 2016 r. PrQw,o oświatowe (Dz. U. z 2()]7 r. pclz. 59 z p(lzn.zm),

y\I7,Ltst. 2 pkt B rozporzqdzenia Ministra Edukac.ji Narodclwej z dnia ]7 marca 2017 r. w Spravłie szczegtiłowe.j
orguni,zctcji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

Uwagi:

W wymiarze 17 126 godzin.

f4. Liczba uczniÓw na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczycie|a jest
zgodna z przepisami?

X tak I nie nie dotyczy

ł 7 us|. l - 3 rtlzporząr1zenia Ministra EdukacjiI,{arodowe.j z dnia ]7 marca 20]7 r. w Sprawie szczegołov,e.j
orgunizac'jipubliczłtych szkoł ipublicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz.649).

Uwagi:

f5. Liczba uczniÓw w oddziałach klas I . III szkoły podstawowej
z przepisami.

jest zgodna

tak fl nie nie dotyczy

.i 5 złsl. 2 - 6 rozporządzenicł Ministra Edukac.ji lVarodowej z clnia ]7 marcą 2017 r.

ł;rgrtnizttc.ji pttbliczn1,ch szkoł i publiczn1,ch przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649)

Iiwagi:

f6. Liczba uczniÓw w oddzia|e szkoły specjalnej i oddziale
ogÓlnodostępnej jest Zgodna z przepisami.

w sprawie szczegrilrlł,ej

specjalnym szkołv

I tat ! nie X nie dotyczy

t Ó łlsl. 5 rozporządzenia Ministrtt Edukacji Narodowej z dnia ]7 nlarca 20]7 r. w sprawie szczeg lov,aj orgutli:ttc'ji
publiczłl1,c:h szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Urvagi:

27. Liczba uczniÓw w grupie wychowawczej w internacie jest Zgodna Z przepisami.

fl tat fl nie Ę nie dotyczy

śi 8lłsr. 5 rtlzporzątlzeniu Ministra EdukacjiNarodowej z dnia ]7 murca 20]7 r. w Sprawie szczegołov,ej orgunizut,ji
pulllit',zn1,ch szkoł i pttblicznych przerlszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz, Ó49)'

[iwagi:

28. Tygodniowy wymiar zajęć opiekurłczych i wychowawczych z' jedną grup{

wychowawczą w internacie jest zgodny z przepisami.

I tat ! nie Ę nie dotyczy

.li 8 iisl. 7 rozporządzenia Ministra Edukac.ji I',larorlov,e.j z dnia ]7 marca 20]7 r. w Spr{łwie szczeg(lklvv'ej tlrgctllizut.ji
pubiic,znvch szkoł ipublicznych przedszkoli (Dz. L]. z 20]7 r. poz.6491

l-'lvagi:

29. Dyrektor szkoły/placÓwki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem v,a zgadą LKo?

t--ttl

'jl,,uĆX

tak I nie Ę nie dotyczy



(|ezeli tak, proszę wypetnić tabelę)

. Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. ]5 ust. 2 ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U' z 20]7 r. poz. 59 z poźn. zm),

Uwagi:

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

30. Dyrektor szkoły/placÓwki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia

zajęć z zakresu kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

I tat< ! nie Ę nie dotyczy

fiezeli tak, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczvcielem

Liczba
godzin

Ari. ]5 ust.6ustawyzdnial4grudnia20]6r,Prawooświatowe(Dz.U'z 20]7r.poz.59zpozn.zm).

Uwagi:

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

31. Dyrektor szkoły/placÓwki zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych

kwalifikacji za zgodą LKo.

I tak I nie Ę nie dotyczy

fieżeli tak' proszę wypęłnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

nieposiadaj ących
kwalifikacji

Liczba
godzin



,4rt.l0 ttst. 9 ttstawy z dnia 26 secznia

Uwagi:

odpo**iedz,,łlie dotyczy,, wybieramy
kłvaliJikac.li.

]9B2 roktt- Karta |,Iauczyciela (Dz. U. z 2017 r' poz.l ]89 z poźn.zm.).

w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono nauczycielą bez wymaganych

32. Dyrektor szkoły/placÓwki
z kwalifikacjami.

przydziela nauczycielom godziny zgodnie

X tak I nie

[|ezeli nie, proszę wypełnić tabelę)

Rrlzprlrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 20I7 r. w Sprawie szczegÓłowych kwal/ikaQi
wymLłganych od nauczycieli (Dz LI. z 20]7 r' poz. 1575).

Uwagi:

33. Szkoła funkcjonuje Zgodnie z Zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły"

X tat fl nie

us|. I ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r' Prawo oświatowe (D, U. Z 20]7 r. pOZ.59ArI. I 10
z p<iźn,zm).

$ 17 ust'9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2a]7 r. v,spruwi'e s,:czegołov,e.j
organizccji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649)

Inne spostrze ż,enia kontroluj ącego:

Należałoby przeprowadzić kontro|ę doraźną w zakresie (nie)

L,}łrugu. Kontrolujący wpisuje w tynl łniejscu l,tażne

:uobserv,owane podczas przeprowadzania kontroli (np

szkał1,/pl ącow ki), niebeclqcei przedmiotem kontroIi.

informacje
świadczące

tlz iałalnoś c i. s talu tow, ej

nieprawidtowościach W

Rodzaj
prowadzonych

Liczba
nauczycieli

9. Zalecenia, termin realizacji:

Nie wydano.

.ilłĆT^



Dyrektor szkoĘlplacÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu
kpntroli, moŻę zgtosić do organu sprawującego nadzlr pedagogiczny pisemne, umotywowane
żastrzezenia do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecen,
a w przypadku wniesienia zastrzeŻen w terminie 30 dni od dnia ottzymanla pisemnego
zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastr zeŻen,j est obo wtąZany powiadomić :

1) organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobię ręa|izacji zalecen;
f) organ prowadzący szkołę lub placowkę o otrzymaniu zalecen i sposobie ich rea|tzacji.

.Qn ł.5.().>z . .c.o,.c b. ł.0.4 .W:?:m
(miejscowośc, data i podpis wizynbr\ar rĘęla g.(łI,a|l

a
v

(miejscowośc, data i podpis
Dyr ektor a s z koty/p I ac ow ki)

Poświad czam odbior protokołu kontroli :

UT
SZKoŁA [p$[isT'.ĄwowA
im. ppłk Stefona Skoczy|asa

w Rossoszu
2 I -533 l?ossosz

o0l o{!534Ó

Data i podpis dyrektora szkoły t'

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji l,{arodowej z dnia 25 sierpnia 20]7 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20]7 r' poz. 1658), protokoł kontroli zawiera paraJi kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placowki na każdej stronie protokołu.

SOSZtT




