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FR$TGKOŁ KoN €sł'O!'E DGRAZNEJ

1. Nazęt'* i adres szkoĘy'placówki: Szkoła Podstarą,owa w Paszkach Dużych, Faszi<i i}uŻe 39,

21.300 i1adzyń Fodlaski

Imię i Ex*Zl.visko dyrektor* szkoĘ/placó*'kil }ieneusz Mroi;zek

Terrcąirł rtłzgroczęcia i :ła&łończenia kontp,:ii ze wskazaniełn dni, w którę,cŁ e<Bb1'Ę się

c4'nn<lśei kontroli w szkotre lub placówce: i3 malca 2018 roku

Irnię i nazwisko kontrolującego: Teresa Grodecka

Nazwa i siedziba grgaĘu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kuraior oświaty,

ui. 3 h,{aia 6" 2A-95A Lri'olin

6. TernraĘk* kontr*:ii: ::gcdność funkcjonoo",a,nia szkoł1' :z; arkuszęm crga-ni::ał'ii ;rŁoty

i przepi:;ami prawa .'ą' ttll<u szkolnym 2017l\E,

Podsgawa pra\ryna:

Ustawazdnia7września
zpoźt złłli.'),

1991 r. o S-vSteITIie oŚwiaty (Dz. U. z f0I6 i. pt]Z. ,''ł43

2.

J.

4.

5.

.7

a)

b) Ustao"ta z dnia 14 grudnia 2'JI6r. Prawo ośvr'iat*we (Dz. U. z2017
c) Rrlzporz4cizenie N4inistra Edukacji Narodc\łJęł z dnia 25 sierpnia

r. poz. 59 z p,:zr",z:.til;"

f017 r. \V Spr'.rt'r'- nttt,.'tlru

pedagogicznego {Dz" 
.tI. z20IJ r. poz. 7658ł.

d) 
"lto'poóa.1zenie 

N'{inistra trdukacji Narodow.ej z dnia7lutego 2012 r. w sprawii':' i*mcx1'ch

platrc,r.i na*czania r,t, szkołach publicznych ;.Dz. IJ " z20If t" poz' 204 zp*zn.zm.,\,

e) 
.Rozporz4clzenie 

Ministra E,<lukacji Narodolvej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie p61ng-".,.1'ch

planor'... na*czaniadla publicznych szkoł (Dz' U. zZafl r. poz. 70-?),

0 h.ozp.łrz-4dzenie Ministra Edukacji Narc;do..l,'ej z dnia ,;'./ rnarca fłi7 r. \\l' sprl'tr'vie, 
,,'"i,gotorve.i organizacli pLlblicznych szkoł i oilblicznych płzedszkoli (Dz. U' z j{i: ł- .ł. paz.

6Ą,}
g) in.'. 9{1all'. tązuj4ce \Ą tynr zakresie przepisy'

8. Opis ustalon€go stapeu {ak.Ęcznego, w tyrn ujawnionycłe nieprawidłowości:

\
t\,t i 1.

j \\'t l\ \V\--u' 1 U\
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Informacja o typie szkoĘ/placówki:

I oddział przedszkolny

Ę szkoła podstar,lowa

I szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum

I technikum

dla młodzieży X dla dorosłych n

1. Szkgła funkcjonuje zgodnie z ramowYm/szkolnym

Ę tak ! nie

! gimnazjum

! liceum ogólnokształcąee

I szkoła braryŻowa I stopnia

I szkoła branzowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniazej szkoły zawoeiolł.ej

fl szkołe policealna

fl crp
I cru
Szkoła:

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ

f] pozyywna t negatywna

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ

I pozytywna

Uwagi:

I negatywna I nie dotyczy

Zniany do arkusza arganizacii pracy
ponieważ zostały przesłane pTzez organ
z obowi4zuj ącym prawem oświatowyrn).

planem nauczania"

Rozporzqcłzenie Mitlistra Eclukacji Narodowej z dnia 7 it'iiegc 2ai 2 r.

w 's,kołach pltbiiczn1,ch (Dz. L| z 2012 r. poz' 204 z późn.zn,),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 marcą 20!7 r.

oublicznych szkoł (Dz. L). z 2017 poz.703),

Uwagi:

f. Tygodniowy rozkład zajęójest zgodny z zatw.ierdzonym arkuszem organizacji.

Ę tak I nie f nie dotyczy

Art' l t0 ust. .ł ttstcnvy Prawo ośw*iatowe. ,,Na podstcrwie za,fi,viercłzonego arkusza organizacj.i 52ft6;j,; 5l'ylektur

szkoĘ, z uwzg!ęc;lnieniem zasacl ochrony zdrbwia i higieny pracy, ustala Ęgodniowy rozkład zajęc określajqcy

organizacj ę :aj ęć edukacyjnych,,,.

Uwagi:

szkoł-v inr 1) nie zostały zaopinior,vane ptłez LKo,
prowadzący do zaopiniorł,ania po terminie (niezgodne

w sprav,ie ramovych planó.ł łtt;łłc:ą:lła

w sprawie ramowych planow ntłi;czcłnia dlą



3. T;godnionl. wrmiar godzin obowiazkonrch
z ramowym planem nauczania/szkolnr m planem

zajęć edukacr-jnr ch jest zg,;dn1
nauczania.

Ę tak

Rczpotzqcizeł,łił lvlinistra Ecluktłcji Narodowej z dnią 7 ltł;egc 2012 r. w spłrav,ie ramawych plgnj1y iląut..:ania
w szkołacJł pttbliczn)lch (Dz' U' z 2012 r. poz. 204 z późn.:łł..,) -;alqcznikadekuatny do Ęplł kr',ntroioll,łłie:j szk,tl$,.

Rclzporzqdzenie l,finistrą Edukacji Narodowej z dnia 28 ffiarcc! 2017 r. w spł,awie ramowych pllnólł nattczanicł dla
publiczrylch s:kół (Dz. U' z 20 ! 7 r" poz.703)- - załqcznik c,łciebwatny do rypu kontrolowanej szkoły.

Uwagi:

1. Flała zajęć dydakĘ-eziro-wychowawczyeŁr u.łvzględn;a potrzebę równomi*rn*g{]
obe&ązenia uczniów zaięciami w poszezegótnych dniach Ęgodnia.

Ę tak fl nie I nie dotyczy

$4 rozporzqd"zertią Ministrcł Edukecji l,,Iarodowej i Sporiu : dnia 3 ] grudnia 2002 r. w sprawie be:pieczeti,tlu:tł

i higien.y u,, pub|icznych i niepubliczU,ch szkołach i placóvl,kat.h iDz,IJ. z 2003 r' po:' 69 : ptl:n'zn,si.

Uwagi:

5. Liezba godzin zajęć wychowanifi źlzycznego lv formie: za1ęł: klasą:*tvo-

lek.e.v"'.inyeh lzagęć 66 ryyboru przez riciŁE?ió1v jest zgodnil Z przepisemi.

X tak il nie ! nie dotyczy

$ 1 rozporzqclzenia Ministrą Ed'ukacji l,{arodowej z dnls 29 czerwca 20'|7 r. w spraw,ie dopuszczain1,ch,form
rea|izacji łłbłwiqzkowychzajęćwvchowaniafizycznego (Dz" U. z 2017 r' poz. i322),

$ i rczpor:qci:enia' Minisu.a Ecłukacji |lIarodowej z t!łąit'l 9 sierpnia 20]] r. v'sprąw*ie dopu:;zc:r;|łsy,ch.iilrn
rea!izecji obtniqzkowvch zrłjęć w|cfu,,o,,,,,Cznego iD:. {j. N'ł ]75 z 2c1I r" poz' l042),

Uwagi:

Wę wszr,stkich klasach |iezba godzin zajęć wychc\Ą'ania ftzycznego jest realizol,łaĘa '.'v f*rnrie
zaj ęó ki asorvo - l ekc yj n y ch zę \Ą,Zględu na ł'ączenia p a szc Zegob1yoh klas.

ó. .Wymiar godziłl oErolviązkowych zajęć kształcenia zawodowegc (te*reĘveznaego,

pr*ktycznego i prap{t},k zawodowych} -|est Zgodny u 0howiązującyrni g"}rg€*isairai"

fltak f-l nie X nie dotyczy

Rozporzqclzenie Ministra Edttkacji Narodowej z dnia 7 itłtego 2012 r. vt sprawie ramowych piar;,.),,',,łlauc:ania
w s:kołłck pu"b!icząlch (Dz' LI" : 20i ? r. poz. 204 z późn.znł' - zułqcznik adekwatny do typu kontrrsl'tl.,rłłne1 szkn:Ęł'

Rt>zprsrzqr}zenie Ministra Edukcłcsi I{arodowej z dnia 28 ł,łl.arca.2i}]7 r. w sprawie ramowych planó.,'; ł,:.tlucza,ni,-l dla
publicznych szk(;ł (Dz. U. z 20il poz,703) - załqcznik acłe|łł',atny d.o typw kłntrolowanej szkoły,

Rczpr:,rzqclzenił l,Iiłlistra Eduk.ccji harodowej z dnia 7 iłtiego, 2i)l2 r' w sprawie podstawy progrdfiOtve.i ks:tcticenią

w ząwodat:h (D:. (']' z 2a l) |' !)|J:. I,91 z późn.zm.),

Rt.i'por:qc|zt.łie h[ini,słrc Edi:kacji \arodowej z dniu .i i niarca 2017 r. w sprawie pocslav,,.., 'ł: łłgrc:l;tlłlej
ks:iatcenicl l:,, ':ł::ą,oc{ech (Dz' Ł'r. z 20I7 r, poz. 860).

Urvagi:

7. Szkoła realizuje zajęcia wychowania do Ęcia w rodzinie Zgodnie z obow.iązgrjącynai
prg€pisami.

X tak I nie f]nie dotyczl

s J, 4 ło::p}fzL!{i2enia hfił,listłt; Edlikacji |'Iarodou,ej:,!.łłią iź sierpni,ł i999 r. w Sprcwie spł:||.jli,! i,tl.t'ł;.'::,nia

szkt|negc cłtł::akl,esu tl,eści t:!o\łł:zqcych ułiedz\,o:;,.cil,l słk'sua|rtyrlt i:ziov,ieka, o:t,tsedołi,ł st,,;ił.icłl:.;:;1o i
ocipcwieciziclłi,.ego rodzicieJs!:,|,u, o v,'artości rodziny, Ącia u,!i;.zie prenatalnej oraz metodąch, i, środxł.,tt!: 'iu,iał'łonej
prokrea,c:ji złwnrlyci"tw podstctl,łie ptogramowej kształcenic agólnego (Dz'U, z 20i4 r' poz. 395 z późł.l'złłt')

U,,vagi:

otlpo**iedź ,.nie dot1,czy,.vybierany.w przypadku, gdy r,łcl:ice/uczniowie pełnoletni zgłosili dyrekt..'triłlti p,są-a]!g

reąEuatk.z ud:iału w :!rięL!u(h ,rd: v przypadku szkół cilc łlr.lrosĄlch i (:KP.



l
I

t

rtL_t

obowiązkowe zajęcia z d,oradztłł,* zawodowego zg*dnie
ptzepisami

X nie dotycz;
Rczporzqd:enie },Iinistra Edukacji harodowej z dnia 28 łąarta 2a]7 r' w sptawie ramowychplal,tóy,,nttłtc:anie dlą
pul;licznych szkół (Dz, {J. z 2a17 r. poz'703).

Uwagi:

(dr:tyczy szko:ły podstaw,owei i szkoły branzotłej ! stapnia).

W bieząc1'm roku szkolnym zajęcia z doradztwa Za-*Udowego Są prorvadzone w Ii s*inest-ł.ze .

9. Tygodniowy wyrniar godzin zajęć z retrigii/efyki jest zgcdny Z ramowym pl*łrexłl
rnauczania.

Ę tak I nie ! nie dotyczy
Rczpor:qdzcnie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 iutego 20]2 r. w sprawie ramovych plaltółt,,nłt,rl;::u.łlittw
szkołac,h publir:znych (Dz. iJ, z 2{i}2 r. poz. 204 z późn.zm.) - załqcznik adeku,atny do typu i,,nt,olc,n,,,,,ef 'gzt,oł':,.:

Rc,zpor:qdzenił: trlinistt.ą Edukacji Narodowej z dnia 2B ł,'rł'!'{'di 20]7 r' w sprawie ramowyc:h pla::ól,", trL!iiL::ct1!.,! (lla
publiczłryłch szkc:ł (Dz. {.l' z 20 } 7 r pcłz.703) - załqcznik ątie h,,atn}; tlo ry*pu ktlntralosuanej.szkoĄl;

$l rozpotzc|dzenią Minisrru. Edttkacji Narodowej z cił,ticł l1 jcwietnią 1992 r. w sprawie warun!,.ó-,t !splłsobu
orgenizcwałtic łąauki religii w publicznych przedszkolach i :;zi:ołąch (Dz. Ll. ] 992 l{r 36 poz. } 55 : pł!łźn.zr:,ł. )

Uwagi:

1tł"

fltak
I\4i&imatrny Ęgodniowy wymiar zaięć nełr,aBicla.cyjnych jest zgodny z prz*glis*nri.

I nie Ę nie dotyczy
Rt,z:porzqdzełęił Ministra Ecukacii Narodowej z dnia 7 !,ułego 20]2 r. v,sprawie ramow1,ch pluroln.'ł.ła1łc:c.:t!ttw
szkrłła<:h puł:iit.:tłv*ch (Dz. {i. z 2a l 2 r. poz. 204 z późn,zm'| - załc1cznik rs.denw,*atny cto Ępu ńontiolc;wcłyłe.j ł;zkaĘ.;

Re;zporzqcizenie Minislra Edukąc.ii lliarodowej z dnią 28 n'łar<:a 20I7 r. w sprawie ramowych plan,olt' łlauczanja dla
publicztrych szkół (Dz. {J' z 201 7 r. pr;z.703) - załqcznik cłcjeht,atny clo typu kcntrolowanej-szkoty;

Ur,vagi:

ll" Szkołn zap€wnie Ęirzniowi niepełnospraĘvm€mu p0m0c nauczycieEa :Ł*tł.łE*rri*nego
w c€lu współorganizowania kształcenia integraeyjnego zgodnie z e*Eecexąlami
*'1'nikającymi z sł.z€cz€nia o potrzebie kształcenia specjalnego.

fl tak Ę nie dotyczy

Szkoła realizuje
z o{rowiązującymi

tl nie

n1ę

$ 7 t<łzpotzt1d:enia fu{inistra Edukac.ji Narodowej z cnit,ł,} 'tietonia 2017 r. u,spraw,ie W-anłnk('ryn cł.gt,titizts',..,łnia
ks:ćałcenirt, |v.f Ch'owGnia i apieki cłlą dzieci i młod:ie:.y niepełnosprn,t:n},ch, niedostosowa}iycłj .,p!)iec:4ie i
zagroz:;nytił ;lte dostosawtlnien s;łołecznym (Dz.U. z 20i 7 r. s:oz. l578}.

! 7 rozporztił:enio ||linistra Echtkacji Narodowej z dnia 2',1 iipca 2a]-s r. y,sprawie wąn.łnkł.;v. :;ł,Eł;l!z,s-,tania
kształceniu, it,,.t:howąnia i opieki dlą dzieci i młodziez-:, niepetnospravt,nych, niedostosowanyci: ,\!}{).!ec:r,łie i
zagrożonych niecłastosowanieru ssłołecznym (Dz'U, z 20 i 5 ł., poz' I I 13 z późrl'zm.,)'

Urvagi:

12. Tyg*dniowy wyrniar godzin dodat}<owyeh zajęć, edukacyjn;'ch .!est ugcdny
Z ł"ae:ftowyrn pianełar nauczania ?

fl tak I nie Ę nie dotyczy
Razporzqdzenie Ministra Edukacji t{arodowej z dnia 7 iutego 2012 r' w sprawie ramowych pIunću,, rłuuc:ałllltw
sziłrlłac,h public:ny-ch (Dz. Ll. z 2812 r' poz. 204 z późn.zm',) (Załqcznik ądehl,atny do typu kontiolo,v,ąnej ,szlło!:2,),'

Rozporzqdzenie j|,Iinistt,a Edukacji l{arodowej z dnią 28 n,tąrtru 20]7 r. w sprawie ramowych plarłćll. :lał'tcząąl:ł dla
publiczt,ty,gfu sz!{ół (Dz. U. z 20i7 r. poz.703).

Uwagi:

8.

tak



W gminie (od września 20i7 do grudnia2018 roku) jest realizo\^,any projekt,.W'u-zsza jakość
nauczania \ł' gminie Radz1ń Podlaski''. Naucz1'cióle w kl. r _ 

.vrl 
prowadzą z,aięcia

wy"równawczę zmatęmat)zki, pi.ogramowania i ekspórymenty 1,,Mali badacze.')., 
13" Liezba realizowanycłl godzin nauczania indywidualnego przez paszezegó|xrych

uczniów/dzieci jest zgadnaz przepisarni.

I tak I nie Ę nie dotyczy

$ ó'' 9 rozporzqdzenią Ministrą Ecłukacji Narodowe.j z dnia 9 sierpnia 20t7 r' w sprawie inĄlłiclualnegoobowiqzkowego roczne4o prĄgotowania przedszkcllnźgo clzieci i indywidualnego naucz,crnia dzieci i mło,3'zieży(Dz. U. z 2017 r. poz. !6t61

$ 9 rozporzqtlrenia Ministrą Edukacji Narodowej z cJniłt.28 sierpnia 20]1r w sprawie intlywidualnego l,tałł,c:ania
dziec,:i i młocl:ie1, Qz. U' z 2014 ł". ptsz' I157 z późn.zm,),

Uwagi:

14. Szkoła organizuje nauczanie w klasacłr łączonycfu zgodnie z obowi4zującymi
przepisami.

t tak fl nie I nie dotyczy

$ t3 rozpr',r;qtlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r. w sprawie s'zczegółoł,t'łj łrgal.łi:ucjipubliczlrych s,zkół i publicznych przecłszkoli (Dz. t]' z 20l7 ł.' poz' 649)'

Uwagi:

Do Ę czy s zkót p o ds t aw owy c h.

15" Szkoła realizuje podział na grupy zgodmie z obowiązującymi przepisami:
a) język obcy nox'ozyany,

I tak I nie

ftzl,czne,

Ę nie dotycz1r

b) iłychowanie

I tat< I nie X nie dotyczy

c) inf,crmatyka(zust,zgtrędnieniem liczby stancwisk komputero\ĄYch w pracorviil),

il tat I nie Ę nie dotycz'v

d) zajęcia z zabesu kształcenia ogólnego, na ktÓrych z treści programu wynika konieczlroŚć
prolt',adzeni a cwiczeń, w tym laboratoryj nych,

I tai; f-] nie Ę nie doiyczy

zaięcia z zakresu i<ształcenia w zavładzie. dla których z tręści proglainil w'l,nika
konieczność prowadzenia ówiczeń' w tym laboratoryjnych'

il tak I nie Ę nie dotyczy

0 zajęcia praktycznej nauki zawodu.

fl tak ! nie X nie dotyczy

$ 7 rozporzcłdzenla Ministł,a Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrcą 20]7 r' w s:prawie ramcswych plat.tti,.r. sleu,:,:ąnią
dla publiczry,ch szkół (Dz. Li. z 20]7 r. poz.703).

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn'ią 7 ltttego 20]2 r. w sprawie ramowych planól1, ytąuc:ąnia
w 'szkołach publicznych (Dz. L,. z 20ł2 r' poz. 204 z późn.złn").

Uwagi:

e)



16. lv szkole funkcjonują klasy spońorve zgołlnie z obowiązującymi przepisami"

fl tak I nie E nie dotyczl

S l, 7, I rozporzqdzenia
twcrzenia, organizacj i ora:
(Dz. (1, z 2012 r. poz. I 129).

s ]' 9. l0' rU:rorzq(lzenią
sportoltych oł.az oddziąłóv, i

hłinistra Edukacji l{arodowej: dnią 15 paździemika 20]2 r. -,v sprc-,t;it wanłnków
działania oddziałów sportołt;łch, szkół sportow'vch orąz szkół mistrzas!y.,a sportowego

Ministra Edukacji I,{arodotvej z dnia 27 marcu 20l7 r. w spraluie ocidzia!ów i szkół
szkó.! mistrzostwa sportowego {Dz, L,. z 20l7 r, poz.67 l).

f]nie dotyczy

5 usta,+y z dnią 14 grtł,jnia 2a16 r' Pra.,po oświatowe (Dz. {J.: 2{.ł]a r. pcz, 59

Urvagi:

17. w srkłrle furrkejołrają oddziaĘ integr*e.vjn€ Zgodnie r, obowiązuj4cyxni ;}E"E€pisami
(liezba dzieci/ttczmiów}.

I tuk I nie X nie dotyczy

S 6 rozpor:ąc!'zenią Min,istra Ecłukacji Narodowej z dnią ]7 łrarca 20]7 r. w:sprau,ie szczegółcwe.f orgcmi:ccji
public,zll.,,,c:h s:kil i ptłblicznych pj"ze(lszkoli (Dz. L]. z 20I7 r, poz. 649)

Urvagi:

18" w szi<ole funkcjonuj4 t<lasy terapeuĘcene zgodnie z obowiązującymi prz*6.lisara;i.

D tat I nie ffi nie dotyczy

! 8 rtlzpor:o,dzenia Ministra Edukacji Narodowej z d.ąia 30 kwietnią 20t3 ł. w sprawie zasgc! udzielanią
i organizacji ,o!?1ocy psyc/lologicrno-pedagogicznej w pubiiczay-ch szkołach i placówkach (Dz.U. z 20]J r. po:" 532
z późn.zru',;'

$ i3 rozpoł,':ądzeni(t Ministttt Eńłkacji Narodowej z ł:!łl!t;9 sierpnia 2017 y' w sprawie:l.tscłł. ,,l,:4cni:tlc,ji
i uclziel{/llid i..}Uł,raCy psy'cholcgiczno-pedagogicznej:,l,1:tłblicznych pr:edszkclach' szlcołach:piacłi',:ktlch
(Dz U. z 2ai7 ł, rłoz. ]59 ji

Uwagi:

19. w szkolc funtr<cjonują oddziaĘ dwujęz.yczne zgodnie z oborviązującymi nrrzepisarrri.

fl tak I nie Ę nie dotyczy

Art,25u,itił'ł|.itillic:ti1grudnirł}0Iilr.Prawooświalo:l,eIi}:.i)'z 20!7r.;:;oz.59zpóźn.zt:).

Rr''zpor:qr,łzenie },linistrcł Edukac.ji Narodowej z dnia 7 lhtłĘc 2ł j 2 r. w sprav,ie ramowych planó.,l, łi,'.u,-'ząnia v,
szitołach publlc:nych (Dz. U. z 2a 12 r. poz. 204 z późn.złn-) załqcznik adela'tatny do typu konłroio.,ł.tłł.łci szkoł',,.

Rozpor:qdzenie Ministra Ecukacyi Narodowej z dnia 28 rnarca 2a!7 r. w sprav,ie ramowyci,t piąnłju,tll-llczt:n!t; dla
publiczn1,ch s:kóf (Dz. U' z 2()17r' poz.703).

Uwagi:

2CI" [,i*zba

X tak

dzieci ęv oddziale przedszkołnyłm wynosi nie więcej nlż25"

I nie ! nie dotyczy

$.izłsń lrozporzqdzelliąMinistł.aEdukacjiNarodowejzdllicl7marca20]7r.wsprawieszc:egółau,ejł:rgtłt.łizacji
publiczry,ch rkłił i publicznycl,ł przed'szkoli (Dz. U. z 20 j 7 r' poz. 549).

Uwagi:

21. Gr}.dział przedszi<oiny zapewnia bezpłatĘ* Elauczanie, wychowanie i cpieŁ<ę lv t:aasie

nie krótszy'm niż 5 godzin dziennie.

X tak

Art. 13 usl
z płiźrł.zm)'

Uwagi:

I nie

! v, zwiqzku z usł,

{") N\\
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22" W szkole funkcjonuje biblioteka.

X tak I nie f nie dotyczy

Art I03 ust' ! pkt 2 ustawy z dłlia ]4 grudnia 20l6 r' Prawo oświątcwe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59: późn' :łn),

s17 ztst. 2 pkt 9 rozporzqdzełlią h{inistrą Edukacji Narodolą',ei z dnia ]7 mąrca 20]7 r. w sprcwie 'szczegółowef
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Uwagi:

23" w szkole funkcjomuje świetlica.

X tak I nie f nie dotyczy

Art. I03 u'st. i pkt 3 ustawy z dnią ]1 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz, U. z 20]7 r' poz. 59 z póin.zm),

$ l7 ust. 2 pkt B rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 20]7 r. w spraw,ie szc:egółowej
organizacji publicznvch, szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 6.19).

Urvagi:

W szko1e nie ma uczniów dowożonych, w zwtazkrr z ty'm dla tlczniów, któryeh roclziee pracują
zclrganizo'wano bezpłatne zajęcia opiekuńcze" Szkoła |iczy z oddziałem przedszkoln}'fi 34
dzieci" Nikt z rodziców. nie złoŻył wniosku o zargaftivowanie za.jęć Świetlicow5'gh.

24" Litzba uczniów na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego naucz}-cieia jest

zgodrna z przepisami?

Ę tat f] nie I nie dotyczy

$ 
./ 

ust. 1 - 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodov.,ej z dnia l7 marcą 2a]7 t'. w sprav,ieszczegółau,ej
organizacji łublicznychszkół i pttblicznychprzedszkoli (Dz U^ z 20l7 r. poz, 649).

Ulvagi:

29"Liczba uczniów w oddziałach klas I - III szkoły podstawowej jest zgodna
z przepisami.

Ę tat< jl nie I nie dotyczy

$ 5 ust. 2 - 6 rozporzqd.zenia ł,tittistrą Edukacji llarocawej z dnią 17 mąrcą 2017 r, w sprawle szc:egółowej
organizacji publicztrych szkół i publicznych przedszkołi (Dz. U. z 20l7 r. poz. 649).

Uw'agi:

26.Liezba ucznióW w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym szkoły
ogólnodostępnej iest zgodna z przepisami.

D tat< I nie X nie dotyczy

$ 6 ust. 5 rozporzqdzenic] Mini'ctra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 20|7 r. w spra,wie szczegółowej łrgarłizacji
publicznych szkół i publiczn),ch przedszkoli (Dz. U. z 20]7 ł". po:. 649).

Uwagi:

2i. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie jest zgodna z przepisarni.

f]tat< f] nie Ę nie dotyczy

$.i arsr. 5 ro:porzqdzenia l,tinistrą Edukacji },{arodoluej z t|ł,łicł ]7 mąrcą 20]7 r.,vv sprawie szczegółtł,,...ł4 ł',r,śdl,:izacji
publicznych s:kół i pubiiczrTlc!ą przedszkoli (Dz. U. z 20ł7 ł poz, 649),

Uwagi:

28. Tygodniowy wymiar zaięć, opiekuńezych i wychowawczych z jedną g!"upą

wychowawcząw internacie jest zgodny a przepisami"

I tak I nie Ę nie dotyczy

$0



$ 8 l'łsr 7 rozporzqdzenia LIinistra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20l7 r' w sprawie szczegółov,e! crgur,łizacji
publicznyck szkłił i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. ploz. 649).

Ulvagi:

29" Dynektor szkoły/placówki zatrudnił osslDę niebędącą nauczycielem za zgsdą LKc?

! tat< Ę nie ! nie dotyczy

(jeieli tak. proszę wypetnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęi,

Liczlra osób
niełrędących
nauczycielem

Liczba
godzin

Art. I5 ust,2u5tawyzdnia]1grudnia20l6r.Prawooświatcwe(Dz.U.z 20l7r.poz.59zpóźn,zł,łł;.

Uwagi:

octpowieclź ,';.łie dotyczy', wybierdmy w sytuacji, gdy w szkole nie zatru,dniono osoby niebędqcej nLruL':1'Ci€lenl'

3G. By rektor szkclĘlpEacówki zatrudnił ss*ł}ę niebędącą nauczycielem do prcwadzenia

zajęć z zakresu kształcenia zawodowegs za zgodą organu prowadzącego.

f tak I nie

fieŹeli tak, proszę wypełnić

Ę nie dotyczy

tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć,

Liczba osób

niebędących
nauczycielem

Liezbła
godzin

Art' 15 ust.5ustuwyzdn,iaI4grudnia2016r.Prgwclośv,liato*-e(Dz'U.z 2017r.poz.59zpóźn.zmi.

Uwagi:

odpowiedź ,'nie dotyczy,' uybiera,my w sytuacji, gdy w szkoie nie za.trudniono osoby niebędqcej naułz1:cte!enł.

31. Byrektor szkoĘ/placówki zatrudnił neuezyciela nieposiadającego rv"vrrłagaEtych

ktr,alifikac jiza zgadą LKo.

X tat I nie ! nie dotyczy

(ezeli tak, proszę wypełnić tabelę)

$0



R.odzaj
prorn,adzon_vch

zaję{,

Lieztra
nauczycieli

nieposiadających
kwalifikacji

Liczba
godzin

ząęcLaZ
doradztwa
zawodowego

I 10 godz.

Art'l0 ttst. 9 ustcwy z dnia 26 stycznia l982 roku- Kartaliauczyciela (Dz, U. z 2a]7 r. poz'1I89 z pćźn,złll').

Uwagi:

otlpow,ieciź .,nie doĘcz1,,.. -,;,ybierat.tły w sytuacji, gó. v, :;:ka!e nie zatrudniono nauczyciela be: ll,,,,tnagcilych

kv,ąlifikacii.

32" Dyrektor szkoĘ/placówki
z kwalifikacjami.

przydziela nauczycielom godziny zgodnie

X tato

(ezeli nie.

fl nie

pl.o SZę rł-vp ełni ć tabelę)

R.odzaj
prowadzonych

za3ęć

Liczba
nauczycieli

Liczłla
godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia } sierpnia 20l7 r- w sprau:ie szczegółov,ych i:vlalifikacji
w1,maganych cłc nauczycieii {Dz, {.]' z 20]7 r. poz' 1575)'

Uvagi:

33. Szkoła

Ę tak

firnkcj onuj e zgodnie z zatwierdzonym arkuszerm organizacj i szkch'.

I nie

Art" l I[) rt,sł. 1 ustalt1: z dnia 14 grudnia 2016 ł,^ Prawo oświątow-e (Dz.

z późn.zm1'

$ i7 ust.9 rozporzqdzen.itt Jvlinistra Edukacji Naroclt;vej z dnia l7 mt.łca 2017

organiz'acji ptłblicznych s:koł i pttblicznychprzedszkoli (Dz. Lj. z 20l7 r. poz. 649,).

U. z 2a 17 r. p{):. 59

r. w sprav,i/J r;:|zegćlowej

Inne spost rzeżenia kontroluj ącego:

Należałoby przeprowadzić kontrolę doraźną w zakresie (nie)

es



Ul:,oga. Koniri';iljqcy wpisttf: \.| tVt?l miejscu v,ażŁ:€

zatłbser'l:oy,lune tocjczus, przeptcwatlzania kontroli (np.

szkcty/ p !, ac ó.,,t, k i), n icb e dąc e i p rzedlnłolenlonao!!'

9. Z*letewia, termin reatizacji:

Nie rvydaat*.

Dyrektor szkołyiplacówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymanirr protckołu

kontro|i, nlaŻe zgł'osic do crganu sprawującego nao;zlr pedagogiczny pisernne' tut*tT.wowane

zastrzeienla do ustalen zawertych w protokole kontroli.

D),:ekrcr szkoĘ,. lrrb placówki' vr terił:iinie 30 dni od dnia cltrzyliil;:lia zaiłur:ń,

a w przy$adku rł,rriesienia zastrzeŻei _ rł. t*l;:rinie 30 dni or1 clnia otrzymairi;.. iii}enlllego

zarviadom'ienia o nieulł,zględnieniu zastrzeŻen,jest obowiązany powiadomić:

Poświadczam odbić

działalności Stcitutow..i :;:k,ł;i}:ioitłt:cwki .

ni ep r aw i dt ow o ś c i ac h w .f !ł łs ż t.; otl,": łt an iu

pedagogiczny o sposobie realtzacji zaleeen1'

1,'b plaóo'""tę o otrzymaniu zaleceń i sposobie icir rł'alizacji
STARsz!ł''|zY

- ' .'';' ,4l ł''.1 ̂  .' ,I{yta|<1{lvh o\ '-l 
' 

ł /f l\t 

łL,wt^^'flt,tx''/l l\..U'?.'/v"0łl.[ ł (
(miejsco-,l:cśc, data i poclpis wizytatora1 

mqr Terb'sa"G n

1) organ sprai,łując"v nadzór
2\ organ prowadzqcy szkotę

olbt{ ?,*t9
tl

( n t e i s c (r\ \,,..p44g)kqfu 'dO*u
Ęl'e hi a;. L s : ko fu tp | ffi\. k/ l

{

f-Tsn

11Ń
dbck"

19

$ffi(ffi-Ap{il}sTAwswĄ
w PasekachDu*rycb

Faseki Dut* 39,21-300 R'adz)'li Potllash

ń ssa.le."ro-?o1, REGoN 001119460

tęUftx (a3) 352 x 12

Data i pcdpis dyrektora szkoły

Zgclclnie z !. ió ttst,l pkt 7 rt;zpt'rzc1łlzenią Ministrtl Edukct'ji |.,arodowej z dnia. 25 sierpnia 20i; r. w;s!.;rawie

nddzortł pet!łłgogicznego ii}z. U. z 2i}]7 r. poz. 1658), 1',rłi:tl!;oł kontroii zqlĄ,,ierą parali kontrolujqt.ł4tl i Ąrt:ktora

szlroły lub p!ł;cóv,ki na każ,ł;.ej strcnie protokołu.




