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Nr kontroli w rejestrze szkoły: 31

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu Z4kwietnia 2018 r.

PRoToKoŁ KONTRoLI DoRAZNEJ

1. Nazwa i adres szkoĘ:Szkoła Podstawowa im Kpt Michała Fijałki w Kodniu, u|. I Maja26,

2I-509 Kodeń

2. Imię i nazrvisko dyrektora szkoĘ: Jacek Malarski

3, Termin rozpoczęcia i zakoftczenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się
czynnoŚci kontroli w szkole lub placówcezZ7 kwiętnia 2018r.

4. Imię i nazrvisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

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

6. TemaĘka kontroli: rca|izacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli plzęprowadzonej

w dniu 17 stycznra 2018 r.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 wrzęśnia I99I r. o systemie oŚwiaty (Dz. U. z 20L6 r. poz. 1943 z póŹn.
zm.),

b) Ustawa zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2017 r,poz.59 zpóŹn.zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz. 1658),
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z20I2 r. poz. 204 z poźn. zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z20I7 r. poz.703),

0 Rozporządzente Ministra Edukacji Narodowej z dnta I] malca 20I] r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.
poz.649)

g) irrne obowiązt4ące w tym zakresie przepisy.

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



W dniu 17 stycznia 2018 r' w Szkole Podstawowej im. Kpt Michała Fijałki w Kodniu
przeprowadzona została kontrola doruŹna w zakresie zgodnoŚć fuŃcjonowania szkoły
zarkuszem organizacji szkołyi przepisami prawa w roku szkolnym 20I7lI8. W wyniku
przeprowadzonej kontroli wydano dyrektorowi następuj ące zalecenia:

1 . Za|eca się dokonac podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego
w klasie IY, |iczącej więcej niz 24, zgodnie z s 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. zf017 t. poz.703),

2. Za|eca się organizowaó kształcenie ucznia posiadającego orzeczęnle o potrzebie
kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzęioną zgodnie
zrcgl|acjamizawartymi w $ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 201.7 r. w sprawie waruŃów organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieŻy niepełnosprawnych' niedostosowanych społecznie i zagroionych
niedostosowaniem społecznym (Dz,U. z20|7 t,poz. 1578).
Termin realizacji: do dnia 22. 02.2018 r.

Pismem z dnia 21 lutego 2018 r. dyrektor poinformował organ sprawujący nadzót pedagogiczny
o sposobie rcalizacji zalecen.

Podczas kontroli rea|izacjt ww. zaleceń wykonano następujące czynności:

. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem,

. dokonano przeglądu i analizy dokumentów:
- orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię

p sycho l o gi c zno -ped a g o gic zną,
- indywidualny program edukacyjno - terapeutycznego opracowany dla ucznia

zę stwier dzoną niepełnosprawno Ścią sprzęioną,
- arkusz organizacji szkoły,
- dzienniki zajęć,
- tygodniowyplan zajęć.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Dyrektor dokonat zmian w arkuszu organizacji (aneks nr 5 do arkusza organizacji pracy Zespołu
Placówek oświatowych w Kodniu z dnia 9 lutego 2018 r.), które pozwoliły na rea|izację
wydanych za|ecen. Aneks do arkusza organizacji zostat zatwięrdzony przez organ prowadzący w
dniu 9 lutego 2018r. Dokonano podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka
angielskiego w klasie IV, |iczącej więcej niz f4 uczniów. Uczniowi ze stwierdzoną
niepełnosprawnością sptzęŻon4 zapewniono pomoc nauczycie|a w celu współorganizowania
kształcenia.

Powyższe Świadczy o rcalizacji za|ecen wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej
w dniu 17 stycznia2018.

Zalecenia, termin realizacj i:

Zaleceń nie wydano
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Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, możze zgtosic do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane
zasttzęŻenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia ottzymartia zalecen,
a w przypadku wniesienia zastrzezęn - w terminie 30 dni od dnia otrzynania pisemnego
zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastt zeiei,j e st obowi ązarry powiadomić :

1) organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobie rea|izacji za|eceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Ąlr e kt or a s zko ty/ pl ac ów ki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYREKTOR
Z:5FoŁU F lAcowEK ośwtarowYcl-t

Zgodnie z $I6 ust.Ipkt 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 25 sierpnia 20]7 r, w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz' U. z 2017 r. poz' 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolujqcego i dyrektora
szkoty lub placówki ną każdej stronie protokołu.
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