
KURATORIUM oŚwIATY w LUBLINIE
DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

u1. Brzęska 41;, 2l-500 Biała Podlaska,
Telęfon: 83-34-38- |.7 3, F ax: 83-34-34-283,

.kuratorium.lublin.pl, e-mail: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy - DBP.55 33.206.2018. HI

Numer upowaznienia: DBP.5 533.206.201 8. HI

Data wydania upowaznienia: 17 maja 2018 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 30

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oŚwiaty

Datai forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu I7 maja 2018 r.

PRoToKÓł' roNTRoLI DoRAZNEJ

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii,

Komamo - Kolonia 13, 2I.543 Konstantynów.

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: GraŻyna Jasińska. Pykało

3. Termin rozpoczęcia i zakoficzenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce.27 mĄa2018 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: realizacja zalecen wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej

w dniu 25 stycznta2}IS r.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia J wtzęśnia I99I r' o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z poźn,
zm.).

b) Ustawa zdnta 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 nadzotu

pedagogicznego (Dz. U. 2 2017 r. poł. 1 658),
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnla I7 marca f0I7 r. w sprawie

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

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

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komamie
Kolonii przeprowadzona została kontrola doruźna w zakresie zgodnoŚć funkcjonowania szkoły
zarkusz'ęm organtzacji szkoły i przepisami prawa w roku szkoln1m 2OI7|I8. w wyniku
przepr ow adzonej kontroli wydano dyrektorowi następuj ące zal eceni e :

Za|eca się organizować, zajęcia religii w oddziale przedszkoln;zm zgodnie z $ 9 ust. 2
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rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowĄ organizacji publicznych szkół i publicznychprzedszkoli (Dz. |J. z2017 r.

poz.649).
Termin realizacjt:28 lutego 2018 r.

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

Podczas kontroli rea|izaĄi ww ' za|ęcenia wykonano następujące czynności:

przeprow adzono rozmowę z dyrektorem,

dokonano przeglądu i analizy dokumentów:
- arkusz organizacjt szkoły,
- dzienniki zĄęÓ oddziałów przedszkolnych.

W wyniku kontroli stwierdzono' co następuje:

Dyrektor dokonał zm:'afl w arkuszu organizacji' które pozwoliły narea|izację wydanego
za|ecenia. Aneks do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Komamie Kolonii
został. zatwierdzol7y przez organ prowadzący w dniu 5 lutego 2018 r. od marca 2018

roku czas prowadzonych zajęc religii w oddział'ach przedszkolnych wynosi: z dziecmi
w wieku 3,4 |at - 2 razy w tygodniu po 15 minut; z dziećmi w wieku 5,6 |at - 2 razy
w tygodniu po 30 minut.

Powyzsze świadczy o realizacji zalęcęn wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej
w dniu 25 stycznia2Ol8.

Zalecenia, termin realiz acj i :

Zaleceń nie wydano

Dyrektor szkołylp|acówki w ciągu 7 dnt roboczych od dnia otrzymania protokofu
kontroli, moze zgłosic do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane
zastrzęzenla do ustalęń zawartych w protokole kontroli'

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|eceń,
a w przypadku wniesienia zastrzezeń - w terminie 30 dni od dnia otrz5zmania pisemnego
z awi adomi eni a o nieuwzgl ędni eniu zastr zezen, j est obowi ązany powiadomi ó :

1) organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobie realizacjl za|eceń1'

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu za|eceń i sposobie ichrea|izacji.
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Poświadczam odbiór protokofu kontroli:

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenią Ministra Edukctcji Narodowej z dnią 25 sierpnia 20]7 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r' poz. 1658), protokót kontroli ząwierą pąrąfy konu"olującego i dyrektora
szkoły lub placówki ną każdej stronie protokołu.
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