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Numer upowaznienia: DBP.5533. 1 58.201 8. HI

Data wydania upowaznienia: 5 marca 2018 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 49

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

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

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAZNEJ

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkól

Publicznych nr I w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27 ,21-550 Terespol.

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Zenon Iwanowski

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontro|i w szkole lub placówcez 72 marca 2018 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

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

6. Tematyka kontroli: zgodnoŚó funkcjonowania szkoły z arkuszem or1anizaĄi szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnyrn 20171I8
Podstawa prawna:

Ustawa z dnta 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z f016 r. poz. 1943 z późn.
Zffi.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oŚwiatowe (Dz.U. z2017 r.poz.59 zpoźn.zm.),
c) Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20|7 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z2017 r. poz,1ó58),
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

planów nauczanta w szkołach publicznych (Dz. U . z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ramowych

planów fiauczafi|a dla publicznych szkół (Dz.U. z2017 r. poz,703),
D Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 17 marca 2011 r. w sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 2017 t. poz.
64e)

g) inne obowiązl4ące w tym zakresie przepisy.

8. opis ustalonego stanu fakĘcznego, w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Informacja o typie szkoĘplacówki:

7.

a)



! oddział przedszkolny

! szkoła podstawowa

f szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

! liceum ogólnokszt ałcące

! szkoła branzowal stopnia

! szkoła branzowal stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

!technikum

! szkoła policealna

! crp

! cru
Szkoła: dla młodziezy E dla dorosłych !

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoły

f pozytywna ! negatywna

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły

Ę pozyywna ! negatywna ! nie dotyczy

Uwagi:

1. Szkoła funkcjonuje zgodnie zramowym/szkolnym planem nauczania.

f tak ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planow nauczania
w szkotach publicznych (Dz. U. z 20]2 r' poz. 204 z późn' zm.),

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. rJ, z 20l7 poz.703).

Uwagi:

2. Tygodniowy rozkład zajęćjest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

f tut fl nie ! nie dotyczy

Art. 110 ust. 4 ustąwy Prawo oświatowe. ,,Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor
szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala Ęgodniowy rozkład zctjęć okłeślający
organizacj ę zaj ęć edukacyjnych.',.

Uwagi:

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

Ę tut. ! nie

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nąuczanict
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w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz' 204 z późn. zm.) - załącznik adehuatny do typu kontrolowanej szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planów nauczanią dla
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7 r. poz,703)- - załącznik adelłuatny do typu kontrolowanej szkoły.

Unagi:

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

Ę tut. ! nie ! nie dotyczy

$4 rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 ] grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

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

Uwagi: -

5. Liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęć klasowo- lekcyjnych/zajęć
do wyboru przez uczniów jest zgodna z przepisami.

Ę tut ! nie f] nie dotyczy

$ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 20]7 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęc wychowaniafizycznego (Dz. U. z 20]7 r. poz. l322)'

$ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20] 1 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęcwychowaniafizycznego (Dz. U. Nr ]75 z 2011 r. poz, 1042).

Uwagi: -----

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

tak ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 20]2 r. w sprawie ramowych planów nąucząnią
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm. - zatącznik adeh,uatny do typu kontrolowanej szkoły,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowych planów nąucząnią dla
publicznych szkół (Dz. U. z 20I7 poz.703) - załącznik adekwatny do typu kontrolowanej szkoĘ,
Rozporządzenie Ministrcł Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie podstctury programowej ksztąłcenią
w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. l84 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnict 3] marcą 20]7 r. w sprawie podstawy programowej
ksztąłcenią w ząwodąch (Dz. U. z 20]7 r. ooz. 860).

Uwagi:

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

f tut ! nie ! nie dotyczy

s 3,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia ]999 r. w sprawie sposobu nąuczctnia
szkolnego oraz ząkresu treści doĘczących wiedzy o zyciu seksualnym człowieką, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodąch i środkąch
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenią ogólnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 395 z późn.
zm.)

Uwagi:

odpowiedź ,,nie doĘczy,' wybieramy w przypadku, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłosili dyrektorowi p];erlłtlt
rezygnąc.ie z udziątu w zajęciach oraz w przypadku szkół dla dorosłych i CKP.

8. Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami

f tut ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowych planów nąuczania dla
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7 r. poz.703).

Uwagi: Zajęcia z doradztwa zawodowego będą realizowanę od marca 20 1 8 r.
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9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igii/eĘki jest zgodny z ramowym planem
nauczania.

f tut ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r' w sprawie ramowych planów nąucząnią
w zkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z późn. zm.) - załącznik adeh'uatny do Ępu kontrolowanej szkoly;

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramowych planów naucząnią dla
publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703) . zatącznik adekwatny do ty*pu kontrolowanej szkoły,'

$l rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]4 hl;ietnią 1992 r. w sprawie wąrunków i sposobu
organizowanią nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoktch (Dz. t}. ] 992 Nr 36 poz. 15 5 z późn. zm.)

L:n'agi:

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

E tat ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 204 z późn. zm.) - załącznik adekwatny do Ępu kontrolowanej szkoły'.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnicł 28 marca 20]7 r, w sprawie ramowych planów naucząnią dlą
publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703) - załącznik adekwatny do Qpu kontrolowanej szkoły;

Uwagi:

Zatwierdzoty arkusz organizacjt szkoły nie uwzględnia za1ęć rewalidacyjnych 
Zajęcia te są realizowane przęz firmę zewnętrzflą na podstawie

umowy z|eęęnia.

11. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego
w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Zgodnie z zal'eceniami
wynikaj ącymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specj alnego.

Ę tut. ! nie ! nie dotyczy

$ 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenią, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowąnych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r, poz. I578).

$ 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 24 lipca 2015 r' w sprawie wąrunków organizowania
ksztąłcenią' wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowąnych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r, poz. l1l3 zpóźn.zm.).

Uu'agi:

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

Ętut. ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.) (Załącznik adeh'uatny do Ępu kontrolowanej szkoły),.

Rozporządzenie Ministrcł Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r. w sprawie ramowych planów nauczanią dlą
publicznych szkół (Dz. t]. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

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

llltak I nie ! nie dotyczy

$ & 9 rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowąnia przedszkolnego dzieci i indywidualnego naucz;lnia dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2017 r. poz. I6I6).

s 8, 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 sierpnia 2014 r. w sprawie inĄluidualnego nąucząnią
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 20]4 r. poz. 1157z późn. zm.).
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Uwagi:

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

! tat ! nie f nie dotyczy

$ 13 rozporzc1dzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrcą 2017 r, w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r, poz. 649).

Uwagi:

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

Ętut. ! nie ! nie dotyczy

b) wychowante ftzyczne,

f tut ! nie I nie dotyczy

c) informatyka(zuwzg|ędnieniem |tczby stanowisk komputerowych w pracowni),

f tut ! nie ! nie dotyczy

d) zajęcia z zakręsu kształcenia ogólnego, na których z tręści programu wynika koniecznoŚć
prowadzenia ćwl'czeą w tym laboratoryjnych,

! tat< flnie Ę nie dotyczy

e) zĄęcia z zak'resu kształcenia w za.wodzie, dla których z treŚci programu wynika
koniecznoś c prowadzenia ćwiczeń, w Ęzm laboratoryjnych,

E tat< I nie f nie dotyczy

0 za1ęcia praktycznej nauki zawodu.

f] tat< ! nie ! nie dotyczy

$ 7 rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodolvej z dnia 28 marcą 20]7 r.

dla publicznych szkół (Dz. U. z 20 ] 7 r. poz.703).

$ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7lutego 2012 r.

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

Uwagi:

16. w szkole funkcjonują k|asy sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

E tat ! nie ffiri" dotyczy

s ]' 7,8 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 15 października 20]2 r. w sprawie wąrunków
tworzenia, organizacji orąz dziąłania oddziąłów sportowych, szkół sportowych orąz szkół mistrzostwa sportowego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

s 2, 9, I0, rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 27 mąrcą 20]7 r. w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa Sportowego (Dz' U. z 20]7 r. poz.67I).

Urvagi:

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

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

w sprawie ramowych planów nauczania

w sprawie ramowych planów naucząnia

$ 6 rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.

Uwagi:

z dnia ]7 mąrcą 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
z 2017 r. poz. 649).
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18. w szkole funkcjonują klasy terapeuĘczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! tat ! nie ! nie dotyczy

$ 8 rozporządzenia Ministrcł Edukacji Narodowej z dnią 30 kwietnią 2013 r. w sprawie ząsad udzieląnia
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołąch i placówkach (Dz.U' z 2013 r. poz. 532
z późn, zm.),

$ 13 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołąch i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. I59l)

Uwagi:

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

! tat< ! nie

Art. 25 uStąW z dnia ]4 grudnia 20] 6r. Prawo oświątowe (Dz. U. z 20 ]7 r. poz. 59 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7lutego 20]2 r. w sprawie ramowych pl'anów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 201 2 r. poz. 204 z późn. zm.) - załącznik adeh,uatny do typu kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planów naucząnią dla
publicznych szkół (Dz. U. z 20]7r. poz.703).

Uwagi:

2l.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej Wż25.

! tat ! nie Ę nie dotyczy

$ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i prtblicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

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

krótszym nlż 5 godzin dziennie.

! tat ! nie ! nie dotyczy

Art. ]3 ust. ] w n,uiązku z ust. 5 ustąwy z dnia ]4 grudnia 20]6 r. Prawo oświątowe (Dz' U. z 20]7 r. poz' 59
z późn. zĄ.

Uwagi:

22. W szkole funkcjonuje biblioteka.

f tut ! nie ! nie dotyczy

Art. ]03 ust. t pkt 2 ustctwy z dnią ]4 grudnia 20]6 r. Prąwo oświątowe (Dz. U. z 2017 r' poz. 59 z późn. zm)'

$I7 ust.2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrcą 20]7 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

23. w szkole funkcjonuje świetlica.

! tat ! nie ! nie dotyczy

Art. ]03 ust, ] pkt 3 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prawo oświątowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 z późn. zm),

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

Llrvagi:

Ę nie dotyczy
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24.Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela jest zgodna
z przepisami?

Ę tut. I nie ! nie dotyczy

$ 7 ust. I - 3 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrcą 20]7 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi: Brak odnotowanych obecności i nięobecności uczniów na zajęciach świetlicowych w dzienniku zajęć
świetlicowych' Kazdego dnia tworzone są oddzielne lisĘ obecności uczniów ta zajęciach (z określeniem czasu
przebywania dzjęcka w świetlicy). Listy nie sąpodpisane przez fiauczycie||którzy sprawują opiekę nad uczniami.

2l.Liczba uczniów w oddziałach klas I . III szkoły podstawowej jest zgodn^

z przepisami.

E tak ! nie ! nie dotyczy

$ 5 ust. 2 6 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20l7 r. poz. 649).

Uwagi:

26.Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym szkoły

ogólnodostępnej jest zgodna Z przepisami.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 6 ust. 5 rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 marcą 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

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

! tat< ! nie f nie dotyczy

$ 8 usl. 5 rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U, z 20]7 r. poz' 649).

Uwagi:

28. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą
wychowawcząw internacie jest zgodny z przepisami.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 8 asl. 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią ]7 marcą 20I7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r, poz. 649).

Uwagi:

29. Dyrektor szkoły zatrudnił osobę niebędącą nauczycielemza zgodąLKo?

I tat< ! nie

(eze|i tak, proszę wypełnić tabelę)

! nie dotyczy

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin



Art. ]5 ust. 2 ustaw z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prąwo oświątowe (Dz. U' z 20I7 r. poz. 59 z późn' zm)'

Uwagi:

odpowiedź ,'nie dotyczy,,wybieramy w sytuctcji, gdy w szkole nie zątrudniono osoby niebędącej nauczycielem.

30. Dyrektor szkoły zatrudnil osobę niebędącą nauczycielem do prowadz€nia zajęć
z zakresu kształcenia zawodowego za zgodąorganu prowadzącego.

E tat ! nie ! nie dotyczy

(eźrc|i tak, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. ]5 ust. 6 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prąwo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn' zm)

Uwagi:

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

31. Dyrektor szkoly zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji za

zgodąLKo.

f tut ! nie ! nie dotyczy

(jeże|i tak, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

nieposiadających
kwalifikacji

Liczba
godzin

Doradztwo
zawodowe

1 30 godzin w
roku

Art.10 ust.9 ustawy z dnia 26 sĘcznia ]982 roku'KartaNauczyciela (Dz. U. z 20]7 r. poz'II89 zpóźn. zm,).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie doQczy'' wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela bez wymaganych

h,ualifikacji.

32. Dyrektor szkoły przydzie|a nauczycielom godziny zgodnie

z kwalifikacjami.

! tat Ę nie

Rodzaj prowadzonych I Liczba Liczba godzin
zajęć | nauczycieli

(eze|t nie, proszę wypełnić tabelę)

t/
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Zajęcia rewalidacyjne L 4

Nauczanie
indywidualne

I 2

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 1 sielpnią 20]7 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 20 17 r. poz. I 57 5).

Uwagi: Powierzono prowadzenie 4 godz' zajęć rewa|idacjinauczycielom, którzy nie posiadają kwalifikacji w
zakresie odpowiednim do niepełnosprawnoŚci uczniów. Dwie godziny nauczania indywidualnego zostały
przydzte|one nauczycielowi, który nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dzięc|<lęm posiadającym orzęczęlttę

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

Ętut. flnie
Art. I10 ust. ] ustctw z dnią ]4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]7 r. poz. 59 z późn. zm),

sl7 ust.9 rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrcą 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publiczrylch szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649).

Uwagi:

Inne spostrzeź,enia kontroluj ącego :

Uwaga. Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoty/placówki
zaobserwowane podczas przeprowadzanią kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach w funkcionowąniu
szkoĘ/placówki), niebędącej przedmiotem kontroli.

Zalecenia. termin realizacii:

1. Za|eca się organizowaó kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych zgodnie z $ 5
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie
wąrunków organizowania l<ształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych Spotecznie i zagrożonych niedostosowaniem
spotecznym (Dz.LI. z 2017 r, poz. 1578).
Termin realizacji: 16 kwietnia 201 8 r.

2. ZaIeca się powierzyć prowadzenie zajęó rewalidacyjnych i zajęÓ nauczania
indywidualnego nauczycielom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r' w sprawie Szczegółowch
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. I575).
Termin rea|izaĄl:31 sierpnia 2018 r.

3. Za|ęca się uzupełnienie I prowadzenie dziennika zajęÓ w Świetlicy Zgodnie z s 9
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20]7 r' w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nąucząnia, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. z 2017. poz.I646).
Termin ręa|tzacit..1ó kwietnia 2018 r.

nrm



Dyrektor szkołylp|acówki w ciągu 7 dnl roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, mozę zgłosic do organu sprawującego nadzór pedagogtczny pisemne, umotywowane
zastrzezenia do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymanta za|ecei,
a w przpadku wniesienia zastrzezen - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawi adomienia o nieuwz ględnięniu zastr zeżei, j e st ob owiązany powi adomió :

1 ) organ sprawujący nadzór pedagogtczny o sposobte real'izaĄi zalecen1'
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrz5rmaniuza|eceń i sposobie ich realizacji.

ł/ii6 &{tfut,-

r/ł, as łał/F-,b;ete łd( lf ot a/
(miejscowość, data i podpis

Dy r ekt o r a s z ko ty /p l a c ów ki)

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

PoŚwiadczam odbiór protokofu kontroli:

Datai podpis

Zgodnie z $ 16 ust.1\k{ 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. l658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora

szkoły lub placówki ną każdej stronie protokołu.
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