
KURATORIUM OSWIATY W LUBLII{IE
DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Brzeska 41 2I-500 Biała Podlaska,
Telefon: 83-34-3 8-173, Fax: 83-34-34-283,

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

Znak sprawy * DBP.553 3.201 .2018. HI

Numer upowaznięnia: DBP.5 533,207 '2018. HI

Data wydania upowaznięnia: I7 maja 2018 r'

Nr kontroli w rejestrze Szkoły: 2l20I8

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oŚwiaty

Data i forma powiadomięnia o kontroli: telefonicznie w dniu 17 maja 2018 r.

PRoToKoŁ KONTROLI DoRAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im' orła Białego w Kobylanach, ul. Stoneczna

l |, 2I - 5 40 MaŁaszewtcze.

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: BoŻena Konięczka

3, Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placówcez 25 mĄa20l8 r'

4. Imię i nazrvisko kontrolującego: HannalIczuk

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

6. Tematyka kontroli: rea|izacja zalęcen wydanych w wyniku kontroli przeprowadzone1

wdntu 22 lutego 2018 r. w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem

organlzacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017l20I8'

l. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 v,,rzęśnta 1991' r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 t. poz. 1943 z poźn'
zm,),

b) Ustawa zdnta 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U' z2017 T,poz.59 zpożn,zm.),
c) Rozporządzęnię Ministra Edukacji Narodowej z dnta 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U.22017 r. poz.1658),
d) Rozporzqdzente Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 ma:aa 2017 r' w sprawie

szczegołowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 2017 r,

poz.649)

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

W dniu 25 maja 2018 r. W Szkole Podstawowej im. orła Białego w Kobylanach
przeprowadzona zostata kontrola dorazna w zakresie zgodnośó funkcjonowania szkoły
zarkuszem oryanizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017lI8. W wyniku
przeprowadzonej kontroli wydano dyrektorowi następujące za|ecentę: 
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Zaleca się zapewnić w oddziale przedszkolnym bezpłatte navczanle, wychowanie i opiekę w
czasie nie krótszym niŻ 5 godzin dziennie zgodnie z art' 13 ust. 1 w zwtązku z ust. 5 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r . Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z 2017 r ' poz. 59 z pożn. zm) .

Pismem zdrua23 lutego 2018 r' dyrektorpoinformował.organ sprawujący nadzor pedagogiczny

o sposobie rcalizacjt zalecęn.

Podczas kontroli realizacji ww. zalecenia wykonano następujące czynności:

. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem,

. dokonano przeglądu i analtzy dokumentów:
- arkusz orgarizacjt szkoły,
- ramowy rozkład dnia,
- dzienniki zajęć oddziałówprzedszkolnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Dyrektor dokonał zmian, które pozwoliły na rea|izację wydanego za|ecenta. Dokonano

zmian w lamowym planie dnia' wydłuŻając czas pracy oddziaŁow tak' aby zapewnlć

bezpł.atne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie . zgodnle z

zatwierdzonym arkuszem organtzai1l szkoły. Powyzsze śwtadczy o reaIizacjl zd'ecen

wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dntuf2lutego 2018.

Zalecenia, termin realizacj i :

Zaleceń nie wydano

Dyrektor szkołylp|acówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu

kontroli, moŻe zgłosic do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne' umotywowane

zastrzeienia do ustalen zavtartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecen,

a w przypadku wniesienia zasttzeŻen - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastt zeŻen, j est obowiązany powiadomić :

1 ) organ sprawuj ący nadzór pedago giczny o spo sobie rea|tzacjt zaIecen;
2) organ prowadz4cy szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z f 16 ust.I pkt 7 rozporzqdzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20]7 r, w sprm,vie
nadzoru pedagogicznego (Dz' U. z 2017 r' poz. I658), protokót kontroli zawiera parafu kontrolujqcego i dyrektora
szkoĘ lub placówki na każdej stronie protokołu.
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