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Data i forma powiadomienia o kontroli: dn. 26Iuty 2018 r., telefonicznię

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAZNEJ

1. Nazwa i adres szkoĘ/placÓwki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

w Horodyszczu, 21-80 Wisznice, Horodyszcze ul. Rynek 6

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ/placÓwki: Danuta Kuchta

3. Termin rozpoczęcia i zakoitczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyty się

crynności kontroli w szkole lub placÓwce: 06 marca2018 roku

4, Imię i nazwisko kontrolującego: Teresa Grodecka

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 organizacji szkoły

i przepisami prawa w roku szkolnym 2017118.

7 . Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D,. U. Z 20116 r. poz. |943
z poźn.zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z20L7 r. poz.59 zpoźn.zm.),
c) Rozporzqdzenie Ministra E'dukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia2017 r. w Sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz.U . z 2017 r. poz. 1658),
d) Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 20|2 r. w sprawie ramowych

planÓw nauczania w szkołach publicznych (Dz. U . z 2012 r. poz. 204 z poźn.zm.),
e) Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca2017 r. w sprawie ramowych

planÓw nauczania dla publicznych szkÓł (Dz.U. z20I7 r. poz.703),

D Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegÓłowej otgatizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z20|7 r. poz.
64e)

g) inne obowiązujące w tym zakresię przepisy.

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

Informacja o typie szkoĘ/placÓwki:

I
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! oddział przedszkolny

Ę szkoła podstawowa

! szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

! liceum ogolnoksztatc4ce

f] szkoŁabranŻowa I stopnia

! szkoł abraniowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zavtodowej

! technikum

I szkoła policealna

D crp

! cru
Szkoła:

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ

X potytyv\ma I negatywna

do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ

D potytywna [] negatywna I nie dotyczy

Uwagi:

Zmiany do arkusZa orgarlizacji pracy szkoły (nr 1) nie były opiniowale przezLKo, poniewaz

organ prowadzący zatwierdziIdw zmiany w dniu t.O9.2O17 roku, a następnie wystąpił w dniu

25.Og.fO17 roku do LKo z prośb4o zaopiniowanie zmian, co było niezgodfle z obowiązuj4cym

prawem oświatowym.

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

X tat< I nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l,{arodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw nauczania

, ,żk,ł,,h publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z pÓźn.zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowch planÓw nauczania dla

publicznych szkÓł (Dz. U. z 2017 poz.703).

Uwagi:

2. Tygodniowy rozkład zajęćjest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

tak ! nie ! nie doĘczy

Art. ] 10 ust. 4 ustawy Prawo oświątowe. ,,NQ podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor

szkoły, z uwzględniiniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy' ustala tygodniowy rozktad zajęć określajqcy

or ganiz acj ę z aj ęć e dukaĘ ny ch.,' .

Uwagi:

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny

z r amowym planem nauc zanial szkolnym planem nauczania.

dla młod zieŻy fl dla dorosłych I

b)



X tat< n1e

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r, w Sprawie ramowych planÓw nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20] 2 r. poz. 204 z pÓźn.zm.) - załqcznik adelo,uatny do Ępu kontrolowanej szkoty.

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20I7 r. w Sprawie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkÓł (Dz. U. z 20l7 r. poz.703)- - załqcznik adela'llatny do Qpu kontrolowanej szkoty.

Uwagi:

4. Plan zajęć dydaktyczno.wychowaw czy ch uwzględnia potrzebę rÓwnomiernego
obciążenia uczniÓw zajęciami w poszczegÓlnych dniach Ęgodnia.

X tat I nie ! nie dotyczy

$4 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3I grudnią 2002 r. w Sprctwie bezpieczeitstwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 z pÓźn.zm).

Uwagi:

5. Liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęć klasowo.
lekcyjnychlzajęć do wyboruprzez uczniÓw jest zgodnaz przepisami.

X tat< ! nie I nie dotyczy

$ I rozporzqdzenia Ministra Edukacji I,{arodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form
r.ealizacji obowiqzkowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. z 20I7 r. poz. 1322)'

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nąrodowej z dnia 9 sierpnia 20] ] r. w sprawie dopuszczalnych .fo,-
realizacji obowiqzkowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. Nr ]75 z 20I1 r. poz. I042).

Uwagi:

We wszystkich klasach liczba godzin zajęc wychowania flzycznego jest ręalizowana w formie
zajęć, klasowo- lekcyjnych ze względu na ł'qczenia posz czego1rnych klas.

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

E tat< I nie Ę nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r, w Sprawie ramowch planÓw nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20I2 r. poz. 204 z pÓźn.zm, - załqcznik adelo,vatny do Qpu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkÓł (Dz. U. z 20I7 poz.703) - załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w Sprc[wie podstowy progrąmowej l<ształcenia
w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. I84 z pÓźn.zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3l marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
l<sztatceniaw zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz.860).

Uwagi:

7. Szkoła realizuj e zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi

Ę tat<

przeprsamr.

I lrue ! nie dotyczy

s 3,4 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]2 sierpnia I999 r. w Sprrwie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści dotyczqcych wiedzy o życiu selrsualnym człowieką, o zasadach świądomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkąch świadomej
prokreacji zawartychw podstawie programowej ksztąłcenia ogÓlnego (Dz.IJ. z 2014 r. poz. 395 z pÓźn.zm,)

Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w przypadku, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłosili dyrektorowi pĄęrnug
re4lgnację z udziąłu w zajęciach oraz w przypadku szkÓt dla dorosłych i CKP.
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8. Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia Z doradztwa zawodowego zgodnie
z obowi ązującymi przepisami

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planow nauczania dla
publicznych szkÓł (Dz. U. z 20]7 r, poz.703)'

Uwagi:

(dotyczy szkoły podstawowej i szkoły branzowej I stopnia).

W biez4cym roku szkolnym nie ma klasy VII, w zwiqzku z powyŻszym zajęcia z doradztwa
zawodowego nie S4 prowadzone.

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igiilefyki jest zgo dny z ramowym planem

X tat<

nauczanra.

I lnle nie dotvczv

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rąmowch planÓw nauczaniaw
szkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z pÓźn.Zm.) - zatqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoty,.

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r. w Sprawie ramowych planÓw naucząnią dlą
publicznych szkÓł (Dz, U. z 20]7 r. poz.703) - załqcznik adekwatny do Ępu kontrolowanej szkoły;

$1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji l,{arodowej z dnia ]4 lauietnia ]992 r. w sprawie warunkÓw i sposobu

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr j6 poz. I 55 z pÓźn.zm.)

Uwagi:

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

tak ! nie ! nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20I2 r. w Sprawie ramowch planÓw nauczania w

szkotach publicznych (Dz. U. z 20 ] 2 r, poz. 204 z poźn.zm.) - załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoty;

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w Sprawie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkÓł (Dz, U. z 20l7 r, poz.703) - załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły;

Uwagi:

W szkole jest objęta zajęciami rewalidacyjnymi w .vqtmiarue 2 godz.
tygodniowo.

11. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego
w celu wspÓłorganizowania kształcenia integracyjnego zgodnie z zaleceniami
wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 20I7 r. w sprawie warunkÓw organizowąnia
kztątcenia, wychowania i opieki dlą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowąniem społecznym (Dz.U. z 20]7 r, poz. 157B).

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 20l5 r' w Sprawie warunkÓw organizowania
kztałcenią, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
Zagrozonych niedostosowaniem społecznym (Dz'U' z 20I5 r, poz. I l13 z pÓźn.zm.),

Uwagi:

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

X tat< ! nie f] nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l,{arodowej z dnia 7 lutego 20 ] 2 r. w Sprawie ramowch planÓw nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 20] 2 r. poz. 204 z poźn.zm.) (Zatqcznik adekwatny do Ępu kontrolowanej szkoty);

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l{arodowej z dnia 28 marca 20I7 r. w sprawie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkoł (Dz. U. z 20]7 r' poz.703).



Uwagi:

Z godzin od organu prowadz4cego w kl. IV, V i VI realizowanyjest język rosyjski w .yq.1m|arze
2 godzin tygodniowo dla kaŻde1klasy.

13. Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczegrÓlnych
uczniÓw ldziecijest zgo dna z przepisami.

I tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ ą 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. I6l6).

$ 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 sierpnią 20]4 r. w Sprnwie indyuidualnego nąuczania
dzieci i młodziezy (Dz' U. z 20I4 r. poz. ] ]57 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

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

tak fl nie ! nie dotyczy

$ Ij rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 20I7 r. w sprnwie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

Dotyczy szkÓt po dstaw owych.

15. Szkoła reallzuje podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) ję,yk obcy nowozytny'

E tat< ! nie t nie dotyczy

b) wychowanie ftzyczne,

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

c) informatyka (z uwzględnieniem |iczby stanowisk komputerowych w pracowni),

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

d) za1ęcia z za|<resu kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych z treści programu wynika koniec zność
prowadzenia cwiczen w tym laboratoryjnych,

! tak E nie Ę nie dotyczy

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktÓrych Z treści programu wynika
konieczność prowadzenia cwiczęą w tym laboratoryjnych,

E tat< I nie Ę nie dotyczy

0 za1ęcia praktycznej nauki zawodu.

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r.
dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 20I7 r. poz.703).

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7lutego 20]2 r.
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20] 2 r, poz, 204 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

r. w sprawie indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieżll

w sprawie ramowych planÓw nauczania

w sprawie ramowych planÓw naucząnia



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

! tat< [ nie Ę nie dotyczy

$ 1, 7, B rozporzqdzenia Minis-tra Edukącji Narodowej z

tw orz eni a, or ganiz icj i or az dz i at ani a o ddz i ał Ów s p ort owy ch,

(Dz. IJ. z 2012 r. Poz. 1129)'

S 2, g, 10, rozporzqdzenia Ministra Edukacii Narodowei z dnia

sportowych oraz odiziałow i szkoł mistrzostwa sportowego (Dz. U.

Uwagi:

17. w szkole funkcjonują oddziaĘ integracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisamr

(ticzba dzieci/uczniÓw).

! tat< E nie Ę nie dotyczy
w sprawie szczegÓłowej organizacj i

$ 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacii Nar2do.yei z.dnia I7 marca 2017 r'

publicznych szkÓł i publicznych p,,Ldszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

18. w szkole funkcjonują klasy terapeuĘcznezgodnie z obowiązującymi przepisami.

tak ! nie X nie dotYczY

$srozporzqdzeniaMinistraEdukaciil',{arodowejzdnia30h'vietnia2013r'wsprawte
i organizacji pomocy psychologic,no-pćdagogicznej w publicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U.

z pÓźn.zm.).

$ /3 rozporzqdzenia Ministra Edukacii I'{arodowei z

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

@2. rJ. z 2017 r. Poz. I591)

Uwagi:

19. w szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęry cznezgodnie z obowiązującymi przepisamr.

tak ! nie Ę nie dotyczy

Art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6r. Prowo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm).

Rozporzqdzenie Ministra Eduklc!!larodowei z 
':11! l:'?'-:?::,::,::::#:iiiT"'#ir'o:::;:il;#;::;:;

::;:,Z,:łx:;ł;:,#n,'l#T"ł1|łi; ,, po,. 2 4 z pÓzn.,*1._ zatqcznik aielauatny do typu kontrolowanej szkoty.

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r. w Sprawie ramowych planÓw nauczanią dla

p,ilt,,,ych szkÓł (Dz. U. z 2017r. poz.7}j).

Uwagi:

2l.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej nź25.

ffi tat< ! nie f] nie dotYczY

$ 5 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 20I7 r, w Spra^)ie szczegÓłowej organizacji

publicznych szkÓii publicznych przedszkoii 1o,. U. z 20]7 r. poz, 649),

Uwagi:

21. odd zia\, przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie

nie krÓtszym niż 5 godzin dziennie.

dnią ]5 października 2012 r. w Sprawie warunkÓw

szkÓł sportowych orąz szkÓł mistrzostwa Sportowego

27 marca 2017 r. w Sprilwie oddziałow i szkÓł

z 20I7 r. Poz.67 1).

zasąd udzielania
z 2013 r. Poz. 5j2

dnia 9 sierpnia 2017 r' w sprawie zasad organizaclt

w publrcziych przedszkolach, szkołach i placowkach

I nie dotYczY

ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz. rJ. z 20]7 r. poz.59
tak

Art. 13 ust.

z poźn.zm).

Uwagi:

I nie

I w zwiqzku z

6
ą.,-.

\ Y.MĄ
!łu
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22. W szkole funkcjonuje biblioteka.

tak ! nie ! nie dotyczy
Art. ]03 ust. ] pkt 2 ustawy z dnią I4 grudnią 20]6 r. Prawo oświątowe (Dz. U. z 20I7 r. poz. 59 z pÓźn. zm),

$17 ust, 2 pkt 9 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r, poz. 649).

Uwagi:

23. w szkole funkcjonuje świetlica.

tak ff nie ! nie dotyczy
Art. ]03 ust. ] pkt 3 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6 r. Prawo oświatowe (Dz. U, z 2017 r' poz. 59 z pÓźn'zm),

$17 ust. 2 pkt 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w Sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoti (Dz, U' z 2017 r. poz. 649),

Uwagi:

W szkole nie ma uczniÓw dowozonych, w zwiqzku z tym dla uczniÓw, ktÓrych rodzice pracuję
zorganizowano bezpłatne zajęcia opiekuricze w godzinach 14 _ 16. Szkoła liczv z oddziałem
przedszkolnym 4l dzieci.

24.Liczba ucznirÓw na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela jest
zgodna z przepisami?

Ę tat< ! nie ! nie dotyczy

$ 7 ust, 1 - 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 20I7 r. w Sprowie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649).

Uwagi:

25. Liczba uczniÓw w oddziałach klas I - In szkoĘ podstawowej jest zgodna
z przepisami.

X tat< ! nie nie dotyczy

$ 5 ust.2 - 6 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r.
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649).

Uwagi:

26. Liczba uczni w w oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale
ogrÓInodostępnej jest zgo dna z przepisami.

w sprawie szczegÓłowej

specjalnym szkoĘ

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 6 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 20I7 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoti (Dz' U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

27 - Liczba uczni w w grupie wychowawczei w internacie jest zgo dna z przepisami.

E tat< fl nie Ę nie dotyczy

$ 8 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. u. z jot 7 r. poz. 649).

Uwagi:

28. Tygodniowy wymiar zajęć, opieku czych i wychowawczych z jedną grupą
wychowawcząw internacie jest zgo dny z przepisami.

t)7 ft\\

\Ri( (: X\ \\__/ \ / \

fl tat< ! nie Ę nie dotyczy



$ 8 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji I{arodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

29.Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem zazgodą LKo?

I tat< ! nie dotyczynte

Qeieli tak, proszę Wpełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. ]5 ust.2ustawyzdniaI4grudnia20l6r.Prąwooświatowe(Dz.U.z 20]7r.poz.59zpÓźn.zm).

Uwagi:

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

30. Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił osobę niebędącą naucrycielem do prow adzenia
zajęć z zakresu kształcenia zawodowego za zgod,ą organu prowadzącego.

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

(eŻeli tak, proszę Wpełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

ArL I5 ust. 6 ustawy z dnia I4 grudnia 20]6 r. Prayvo oświatowe (Dz. U. z 20I7 r. poz' 59 z pÓźn.zm).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie doĘczy,' wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej nauczycielem.

31. Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił naucryciela nieposiadającego wymaganych
kwalifikacji za zgodą LKO.

J tat< Ę nie E nie dotyczy

Qeieli tak, proszę Wpełnić tabelę)



Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

nieposiadaj ących
kwalifikacji

Liczba
godzin

Art.10 ust' 9 ustawy z dnią 26 sĘcznia 19B2 roku_ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20]7 r. poz.I ]89 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zątrudniono nauczyciela bez wymaganych
h,valifikacji.

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

X tat<

{treieli

! nie

nie, proszę Wpełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
naucrycieli

Liczba
godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukącji Narodowej z dnia I sierpnia 20I7 r. w Sprowie szczegÓłowych kwalifikacji
wymqganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:

33. Szkoła funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organlzacji szkoĘ.

X tat ! nie

Art. 1 10 ust. I ustawy z dnia I4 grudnia 20I6 r. Prąwo oświatowe (D,.
z pÓźn.zm).

$ 17 ust.9 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

U. z 2017 r. poz.59

r. w sprawie szczegÓłowej

Inne spostrze żenia kontroluj ącego :

Należałoby przeprowadzić kontrolę d,oraźną w zakresie ...... (nie)

9':)..(" 7\
J

\
1

\

\



@ wpisuje w Ęm miejscu wazne informacje o

zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli (np świadczqce o

szkoły/pl acÓwki), niebedqcei nrzedmiotem kontroli.

działalności statutowej szkoły/placÓwki

nieprawidłowościach w funkcj onow aniu

9. Zalecenia, termin realizacji:

Nie wydano.

Dyrektor szkołylplacÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymanta protokołu

kontroli, moŻe zgŁosic do organu Sprawującego nadzÓr pedagogLczny pisemne' umotywowane

ZastrzeŻenia do ustalenzawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placowki, w terminię 30 dni od dnia otrzymania zaleceó.,

a w przypadku wniesienia zastrzeŻe - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawiadomi eni a o ni euwz g1 ędni eniu zastr zeien,j e st ob o wiązany powi adomi ć :

Ku rato rlu rn

gb'.' o:i" t^rl iB ;"'' [{o"'.p;
(miejscowośc, data i podpis

Dyr e kt or a s z ko ty / p l a c Ów ki)

(miejscowość, podpis wizytatora)

1) organ sprawuj4 cy nadzor pedago giczny o sposobie realizacji zalecet'r;

D'łb,orffirstrnoadzący szkołęiub p1u"o*t. ę , it,,ymaniu za\eceii snoso!11Ę[ #?Iffi?flk11on
,.HŁ

m7r p,,ł;łź rc{.nrc

PoŚwiad czarfl odbiÓr protokołu kontroli:

nYRI'KTOR szKoŁY

' .,' i.'

rll.
ir.l r':O6.0i totSn ,Stnq

.... łr}cr.Danuta. Ktt ch.f.ą

Datai podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ 16 ust.I pkt 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnią 2017 r, w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. (J. z 2.0 ] 7 r. poz' ] 658), protoiÓt kontroli zal,viera paraJi kontrolujqcego i dyrektora

szkoły lutb placÓwki na każdej stronie protokołu.




