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Nr kontroli w rejestrze szkoły: 41

Podmiot wnioskuj4cy o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli:dn.28 luty f018 r.,telefonicznie

PRoToKoŁ KONTROLI DoRAZNEJ

1. Nazwa i adres szkoĘ/placÓwki: Szkoła Podstawowa im. gen. Walerego WrÓblewskiego w

Zespole Szkoł w ZabięIu,Zabięle 8b, 2I-300 Radzyri Podlaski

2. Imię i nanvisko dyrektora szkoĘ/placÓwki: Wioletta Chmielarz

3. Termin rozpocz,ęcia i zakoitczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyĘ się

crynności kontroli w szkole lub plac wce:07 marca 2018 roku

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Teresa Grodecka

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

6. TemaĘka kontroli z zgodnośćfunkcjonowania szkoły z arkuszem organizacjt szkoły

i przepisami prawa w roku szkolnym 2017118.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 września |99| r. o systemie oświaty (D,. U. z 2016 r. poz. 1943
z poźn.zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 201 6r. Prawo oświatowe (Dz.U . z 2017 r. poz. 59 z poźn.zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia2017 r. w Sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U . z f0l7 r. poz. 1 65 8),
d) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 201f r. w sprawie ramowych

planÓw nauczarlia w szkołach publicznych (Dz, U . z 2012 r. poz. 204 z poŹn.zm.),
e) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca20|7 r. w Sprawie ramowych

planÓw nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U . z 2017 r . poz.7 03),

D Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia |7 marca 20|7 r. w sprawie
szczegÓłowej otgantzacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z2017 r. poz.
64e)

g) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

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

Informacja o typie szkoĘ/placriwki:
Ń

$



! oddzi ał' przedszko lny

Ę szkoła podstawowa

! szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnaĄum

lgimnazjum

E Hceum ogÓlnokształc4ce

! szkołabranŻowa I stopnia

! szkołabranŻowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

! technikum

! szkoła police a|na

Ecrp
lcru
Szkoła: dla młod zieŻy fl dla dorosłych !
Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ
X potytywna ! negatywna

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ

X potytywna negatywna ! nie dotyczy

Uwagi:

Zmiany do arkusza organizacji pracy szkoły (nr 1) zostały pozytywnie zaopiniowane przez LKo
w dniu 4.tO.2O17 roku i zatwięrdzone przez organ prowadz4cy w dniu 9.10.f017 roku.

Szkoła funkcjonuje zgodnie Z ramowym/szkolnym planem nauczania.

Ę tat< ! nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20l2 r. w sprąwie ramowych planÓw nauczania

w szkołach publicznych (Dz. U. z 20l2 r. poz. 204 z pÓźn.zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marcą 20l7 r. w Sprąwie ramowych planÓw nauczania dla

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

Uwagi:

1. Tygodniowy rozkład zajęćjest zgo dny z zatsvierdzonym arkuszem organuacji.

X tat< ! nie ! nie dotyczy

Art. ] I0 ust' 4 ustawy Prawo oświatowe' ,,Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor

szkoty, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala Ęgodniowy rozkład zajęc określajqcy

organizacj ę z aj ęc edukacyj nych.,,.

Uwagi:

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

Rozporzqdzenie Ministrą Edukącji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramov"ych planÓw nauczania;;N

IJ NI
!4\il-

X tat< ! nie



I

szkotąch publicznych (Dz. U. z 20 ] 2 r, poz. 204 z pÓźn.zm.) - załqcznik adelo,uatrty do typu kontrolowanej szkoły.

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20l7 r' w Sprrwie ramowychplanÓw nąuczania dla
p,ublicznych szkoł (Dz. L/. z 20I7 r. poz.703)- - załqcznik adeh,vatny do Qpu kontrolowanej szkoły'

Uwagi:

3. Plan zajęć dydaktyczno.wychowawczych uwzględnia potrzebę rriwnomiernego
obciążenia uczniÓx zajęciami w poszczegÓlnych dniach tygodnia.

X tat ! nie ! nie dotyczy

$4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnią 3l grudnia 2002 r. w Sprawie bezpieczeitstwa

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

Uwagi:

Kontrola kompleksowa (dnia 20.02.2017 roku) Sanepidu Z zakesu higieny dzieci i młodzieiy
nie wydała zalęcęn Dyrektorowi Szkoły dotyczqcych potrzeby rÓwnomiernego obciąienia
uczniÓw zajęciami w poszczegolnych dniach tygodnia.

4. Liczba godzin zajęć wychowania flzycznego w formie: zajęć klasowo.
lekcyjnych|zajęć do wyboru przez ucznirÓw jest zgodna z przepisami.

tak ! nie ! nie dotyczy
.$ 1 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Nąrodowej z dnia 29 czerwca 20l7 r. w sprawie dopuszczalnych fo,m
realizacji obowiqzkowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. I322),

S I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20ll r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiqzkowch zajęć wchowaniafizycznego (Dz. U. Nr l75 z 20I I r. poz, I042).

Uwagi:

We wszystkich klasach |iczba godzin zajęÓ wychowania ftzycznego jest realizowana w formie
zajęć klasowo- lekcyj nych.

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

! tat ! nie Ę nie ć,otyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20I2 r, w Sprrwie ramowych planÓw nauczaniaw
szkołach publiczltych (Dz. U. z 20l2 r. poz. 204 z pÓźn.Zm. - załqcznik adekwatny do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrcą 20]7 r. w Sprctwie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkÓł (Dz. U, z 20l7 poz.703) - załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministrą Edukącji Narodowej z dnia 7 lutego 20I2 r. w Sprc[wie podstałuy progrąmowej ltsztatcenia
w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z pÓźn.zm.),

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji |{arodowej z dnia 3] marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
l<ształceniąw zawodąch (Dz. U' z 20l7 r' poz. 860),

Uwagi:

6. Szkoła realizuj e zajęcia wychowania do Ęcia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi
przeprsamr.

tak ! nie ! nie dotyczy

$ 3, 4rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.w sprawie sposobu nauczania
szkolnego orąz ząkresu treści dotyczqcych wiedzy o Ęciu sel<sualnym człowieka, o zasądąch świadomego i
odpo.ltliedzialnego rodzicielstwą, o wąrtości rodziny, źycia w fazie prenqtąlnej oraz metodach i środkach świadomej
prokłeacji zawartych w podstawie progra ov9ej ksztqłcenia ogÓlnego (Dz.{J. z 2014 r' poz. 395 z poźn.zm.)

Uwagi: 
I

odpowiedz ,,nie dotyczy,, t,ybieramy w przypadku, gdy rodzicduczniowie pełnoletni zgłosili dyrektorowi pisemną . ''\re4łgnacje z udziału w zajęciach oraz w przypadku szkÓł dla dorosłych i CKP' c}"r
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7. Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie
z obowi ązującymi przepisami

'X tat< fl nie ! nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20l7 r. w Sprav,ie ramowychplanÓw naucząniadla
publicznych szkÓł (Dz. U' z 20l7 r. poz.703)'

Uwagi:

(doQczy szkoty podstawowej i szkoty branzowej I stopnia).

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religiiletyki jest zgodny z ramowym planem

X tat

nauczanra.

I lnle nie dotvczv

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20l2 r. w sprawie ramowych planÓw nauczaniaw
szkołach publicznych (Dz' t], z 20l2 r' poz. 204 z pÓźn.zm.) - zatqcznik adeh,uatny do Ępu kontrolowanej szkoty;

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20I7 r. w sprawie ramowych planÓw nąuczania dla
publicznych szkÓł (Dz. U. z 20l7 r. poz.703) -załqcznik adeh,uatny do Ępu kontrolowanej szkoły;

$l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 h,vietnia 1992 r. w sprawie warunkÓw i sposobu
organizowania nauki religiiw publicznych przedszkolach i szkołach(Dz.U.l992 Nr 36 poz. I55z pÓźn.zm,)

Uwagi:

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

X tat I nie ! nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw naucząniąw
szkołach publicznych (Dz, U, z 20I2 r. poz. 204 z pÓźn.zm.) . załqcznik adeh,vatny do Qpu kontrolowanej szkoły;

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marcą 20l7 r. w SprcIwie ramowych planÓw nauczania dla
publicznych szkÓt (Dz. rJ. z 20]7 r. poz.703) - załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły;

Uwagi:

W szkole 4uczniow( jest objętych ząęciami rewalidacyjnymi w
vtymiarze 2 godz. tygodniowo.

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

X tat fl nie ! nie dotyczy

$ 7rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20l7 r' w sprawie warunkÓw organizowania
l<ształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
Zagrozonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 20l7 r, poz. l578).

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Ilarodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w Sprawie warunkÓw organizowanią
l<sztąłcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 20I5 r, poz. I I l3 z pÓźn,zm,).

Uwagi:

Uczniowi zapewniono pomoc nauczyciela wspomagającego,
a  ma zapewnioną pomoc asystenta.

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

! tat ! nie Ę nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 20I2 r. w Sprawie ramowych planÓw naucząniaw
szkołach publicznych (Dz. U, z 20l2 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) (Załqcznik adekwatny do Ępu kontrolowanej szkoty);

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20l7 r. w Sprawie ramowych planÓw nąuczania dla
publicznych szkoł (Dz. U' z 20]7 r. poz.703)'



Uwagi:

. w gminie (od września 2017 do grudnia 2018 roku) jest realizowany projekt ,,Wyzsza jakość
nauczania w gminie Radzyn Podlaski''. Nauczyciele w kl. I _ vII ptowadzą zajęcia
wyrównawcze z matematyki, rozwijające z języka angielskiego, programowania i eksperymenty

, (,Mali badacze").
,
7 |2. Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczegó|nych

uczniów/dzieci jest zgodna z przepisanri.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ & 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodziezy
@2. rJ. z 2017 r. poz. I616).

$ 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 20l4 r. w Sprawie indywidualnego nauczanią
dzieci i młodzieży (Dz, U' z 20l4 r. poz. ] ] 57z pÓźn. zm.).

Uwagi:

13. Szkoła organizuje nauczanie w k|asach łączonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

I tat. Ę nie ! nie dotyczy

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20l7 r. w Sprc[wie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20l7 r. poz. 649)'

Uwagi:

Dotyczy SZkÓt podstaw owych.

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

! tat< ! nie

b) wychowanie ftzyczne,

Ę nie dotyczy

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

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

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

d) zajęcia Z ZakIesu kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych z treści programu wynika koniec zność,

prowadzenia cwiczeń' w tym laboratoryjnych,

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktÓrych z treŚci programu wynika
konieczność prowadzenia cwiczęn, w tym laboratoryjnych,

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

0 zajęcia praktycznej nauki zawodu.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji I,{arodowej z dnia 28 marca 20l7 r. w Sprclwie ramowych planÓw nauczania
dla publicznych szkoł (Dz. U, z 2017 r, poz.703).

$7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 20I2 r. w Sprawie ramowych planow naucząnia
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20l2 r. poz, 204 z pÓźn. zm.).

N



Uwagi:

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

fl tat< ! nie Ę nie dotyczy

$l, 7,B rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunkÓw
tworzenia, organizacji oraz dziąłania oddziałow sportowych, szkoł sportowych oraz szkÓł mistrzostwa sportowego
(Dz. tJ. z 2012 r. poz. I129).

s2,9, l0, rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w Sprawie oddziąłÓw i szkÓł
sportowych oraz oddział w i szkoł mistrzostwa sportowego (Dz' U, z 20]7 r. poz.67l)'

Uwagi:

16. W szkole funkcjonują oddziaĘ integracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
(liczba dzieci/ucznirlw).

! tat ! nie Ę nie dotyczy

$ 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649).

Uwagi:

17. w szkole funkcjonują klasy terapeuĘczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I tat ! nie Ę nie dotyczy

$ 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołąch i placowkach (Dz'U' z 20I3 r. poz' 532

z pÓźn.zm.).

$ l3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r' w sprawie ząsad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczłlo-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placowkach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Uwagi:

18. w szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ę nie dotyczy

Uwagi:

19. Liczba

tak nie

Art. 25 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6r. Prawo oświatowe (Dz. U' z 20l7 r, poz. 59 z pÓźn.zm).

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 ltłtego 20I2 r. w Sprawie ramowych planow nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 20l 2 r. poz. 204 z poźn'zm.) * załqcznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły'

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w Sprawie ramowych planÓw nąucząnia dla
publicznych szkoł (Dz. U' z 20l7r' poz.70j).

dzieci w

! nie

oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

! nie dotyczy

$5 ust' Irozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 20l7 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20l7 r, poz.649).

Uwagi:

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

nie krÓtszym niż 5 godzin dziennie.

X tat ! nie f] nie dotyczy

Art. 13 ust. l w nviqzku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

z pozn.zm),

Uwagi:

21. W szkole funkcjonuje biblioteka.

tak



nle nie dotvczt
Art. I03 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6r. Prow,o oświatowe (Dz. IJ. z 20]7 r. poz. 59 z pÓźn.zm),
,$l7 

ust, 2 pkt 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 20]7 r, w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 20t7 r. poz.649).

Uwagi:

22. w szkole funkcjonuje świetlica.

tak ! nie ! nie dotyczy
Art. l03 ust. ] pkt 3 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6r. Prąwo oświatowe (Dz' U' z 20I7 r. poz. 59 z pÓźn.zm),

$I7 ust. 2 pkt 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20t7 r. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoti (Dz. U, z 20I7 r, poz.649).

Uwagi:

23.Liczba ucznirÓw na zajęciach świetticowych pod opieką jednego naucrycie|a jest
zgodna z przepisami?

tak ! nie ! nie dotyczy

$7 ust. l - 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią I7 marca 20t7 r. w Sprowie szczegÓtowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz.649)

- Uwagi:

24. Liczba uczniÓw w oddziałach klas I - III szkoĘ podstawowej jest zgodna
z przepisami.

Ę tat ! nie ! nie dotyczy

$5 ust' 2 _ 6 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 20l7 r. poz.64g)'

Uwagi:

25. Liczba uczniriw \ry oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale specjalnym szkoĘ
ogrilnodostępnej jest zgo dna z przepisami.

! tat< I nie Ę nie dotyczy

f6 ust. 5 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią I7 marca 20t7 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.64g).

Uwagi:

26. Liczba uczniriw w grupie wychow awczei w internacie jest zgo dna z przepisami.

tak ! nie Ę nie dotyczy

$B ust. 5 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia I7 marcą 20I 7 r. w sprawie szczegÓtowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 20I7 r. poz.649)'

Uwagi:

27. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuriczych i wychowawczych z jedną grupą
wychowawcząw internacie jest zgo dny z przepisami.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

s8 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l7 marca 20]7 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz.649)

Uwagi:

28. Dyrektor szkoĘ/placriwki zatrudnił osobę niebędącą naucrycielem za zgodą LKo?

tak



I tat Ę nie I nie dotyczy

freie|i tak, proszę wypetnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osrib
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. I5 ust. 2 ustawy z dnia l4 grudnia 20l6r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20l7 r. poz' 59 z pÓźn.zm).

Uwagi:

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

29.Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia

zajęć z zakresu kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

E tat< ! nie Ę nie dotyczy

(eŻeli tak, proszę Wpełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba os b
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. ]5 ust. 6 ustaw z dnia l4 grudnia 20l6r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20l7 r. poz. 59 z pÓźn.zm).

Uwagi:

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

30. Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił nauczycie|a nieposiadającego wymaganych

kwalifikacji za zgodą LKo.

! tat Ę nie ! nie dotyczy

Qeieli tak, proszę vvypełniÓ tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

nieposiadaj ących
kwalifikacji

Liczba
godzin



/

Art']0ttst'9ustawyzdnia26sQcznią]9B2roku-KartaNauczyciela(Dz.U'z20t7r.poz.tt89zpÓźn,zm.).

Uwagi:

odpov'iedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela bez wymaganych
lcł+'alifikacji.

31. Dyrektor szkoĘ/placrÓwki przydzie|a nauczycielom godziny zgodnie
z kwalifikacjami.

Ę tak ! nie

QeŻe|i nie, proszę Wpełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczvcieli

Liczba
godzin

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 2017 r. w Sprawie szczegÓłowych k,valffikacjiwymąqąnych od nauczycieli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 1 575)'

Uwagi:

32. Szkoła funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoĘ.

X tat ! nie

Art. 1I0 ust. l ustawy Z dnia I4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (D, (]'
z pÓźn.zm)

s 17 ust.9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r.organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoti (Dz. U. z 20t7 r. poz. 649).

z 2017 r. poz. 59

w sprawie szczegÓłowej

Inn e spostrze żenia kontroluj ącego :

Należałoby przeprowadzić kontrolę doraźnąw zakresie ...... (nie)

Uwaga.Kontrolujqcy wpisuje w Ęm,iui',
,":?:::::::":',oo!:a] rr.zerrowadzanią kontroli (np. świadczqce o nieprawidłowościąch w funkcjonowaniu
sz koty/placÓwki), niebedqcei nrzedmiotem kontroli.

9. Zalecenia, termin realizacji:

Nie wydano.

$

\

N



:'

Dyrektor szkoły/placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia ottzymania protokołu
kontroli, moze zgłosic do organu sprawujęcego nadzÓt pedagogiczny pisemne, umotywowane
zastrzeŻenia do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia ottzymania zalecen,
a w przypadku wniesienia zastrzeŻeri - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomi eni a o ni euwz g1ę dni eniu zastr zeŻen, j e st ob o wi4zany p owiadomi ć :

organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobie realizacji za|eceri;
organ prowadzący szkołę lub placowkę o otrz5ryąryis2l{lqtrfivTpofi$ie i9 realizacji.

DYREKTOR Kuratorium oświ

t

1)

2)

(miejscowość, data i podpis

Ęr e kt or a s z koły/ p l a c Ów ki)

Po świad czam odbior protokołu kontroli :

DYREKTOR

" zEsPoŁ!ĘłKÓŁ w Zabie|u

aT,gt nf.,kJ##:,,brz
Data i podpis dyrektora szkoły

JCIbttW,t ah7#n7e61,
(miejscowość, data i podpis wizytatora)

ZESpÓt. sZKÓŁ w Zabie|ł-l
21-300 Radzyri podlaski

tel. (83} 3577f ąa
NlP 5381803938, tłegc;n 050273607

Zgodnie z $16 ust.lpkt 7 rozporzqdzenia Ministra Edukącii l{arodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. (/. z 20]7 r. poz. l658), protokÓł kontroli zawiera parafy kontrolujqcego i dyrektora
szkoty lub placÓwki na każdej stronie protokołu.

$




