
KURATORIUIu OŚWIATY w Lt]BLINilE
DEI,EGATURA W BIAŁEJ PODLASKJEJ
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Data wy'dania upoważnienia: 6 grudnia 2018 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoł.y: 6'

Podmiot wnioskqjący o kontrolę: Lubelski Kurato,r oświaty

Data i forma porł,iadomienia o kontroli: telefonicz:nie, 5 grudnia 2018 r.

PROTOKtiT. TON ROLI DORAT,NAJ

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki wTucznej, ,T.,lczta 
3,

2I-523 Tuczna.

2. Imiq;i nazrvisko dyrektora szkoĘ: Urszula Rzatkowsl<a

3. Terrnin roz1roczęcia i zakończenia kontroli ,re wskazilniem dnio w których odbyĘ się
crynności kontroli w Szl(ole lub placówce:1B grudnia 2018 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna llczuk

5. Nazrva i siedziba organ{r sprawrłjącego nadzór pedagogiczny: I,ubelski ](urator oświaty, ul. .}

Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tenratyka n<ontro|i: zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszęm organizac.ji szkoł.y

i przepisami prawa w roku szkolnym 20l8ll9
7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia .| 
v.łr:ześnia l991 r. o s1,stemie oświtĘ (Dz. U. z 2018 r. pc'Z. 1457 z pożtt. zm,),

b) Ustawa zdnia 14 grudnia 2a16r. Prawo oświatowę (Dz' U. z,,f0|8 r' poz. 996 zpóźln,zm'),

c) Rozporząclzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia f0|7 r. w sprawie nadzoru
pedagogiczneg;o (Dz. U. zf0l7 r. poz. 1658),

d) Rozporządzęnie Ministra lJdukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20If r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szlkołach publicznyclr (Dz. U. z2012 r' poz' f0Ą z późn' zm,''|,

e) Rozporządzenie Ministra Edukac.ii Narodowej z' dnia 28 marca 2017 r, w spmwie ramowych planów
nauczania dla publicznych r;zkół (Dz. U' zf017 r. poz,703),

0 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narcldowej z dnia I7 marea 2(|I7 r' w sprawie szczegÓłowej
orgarrizacjipulrlicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz' U. zf0|7 f. poz. 649 zpóźn' zm,),

g) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy'

wą



8. opis ustalonego stanu fakĘlcznego' w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Informacja o szkole/placówce:

tszkoła podstawowa

[szkoła podstawowa. w której zorga,nizowanooddziat przedszkolny

! szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny

wr azz klasam i dolrchczasowego gimnazj um

lszkoła podstawowa z k|asami dotychczasowego gimnazjum

flgimnazjum

I liceunr ogó |nokształcące

f]szkoła branzowll I stopnia

[szkoła branzorł,,a I stopnia z l<lasanri doĘchczasowej zasadnic:zej szkoły zawodowej

!technikum

[szkoła policeałna

! crp

I cru
Szkoła: clla młodzieży f,

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji

Ipoą,Ęvna

dla dorosłych I

I ]0 est'3 ustawy z rlnią l4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. Lr. z 2a]B r. poz' 996 z późn, zm),

do zrnian.w zatwierdzonym ark'uszu organizacji szkoĘ

ffiporytywna I negatyrt'na I nie do$czy

ąrt. ] 10 ust.3 ustcsv,ły z ctnia 14 grudnia 20t6 r. - Prawo lświatowe (Dz, t',. z 201B r. poz. 996 z późn. zm).

Uwagi:

8.2.Dyrektor szkclĘ po clniu 30 wrześniia wprowadził zmiany do zatwierclzonego a'rkusza orgarrizacji

szkoil, organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

l[huk [-lnie

$ 17'ust. 9 rozporzqdzenia Ministra E|dukacji Narodowęj'z dnia 17 tnarcfl 2017 r, w sprawie szczegółolue.j

brganizacji pibltcznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20}7 r. poz, 619 z późn. zm.).

IJwagi:

8.3. Szkclła funkcj onuje zgodnie z ranrowym/szko|nym planern nauczania.

ffituk f, nie

sprawie rałnowych planółv
2

szkoĘ
n negatywna

arL

b)

Rozpttrzqdzenie Minisfta Edukacii l{arodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w

W{tt



naucziania wszk:ołach pltblic:znych (Dz. U' z 2012 r. poz, 20'| z późn. zn.),

Rozporzqdzeniel Ministt"a E'dtłkacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planów
nauczrania dla publicznych s,zkół (Dz, L/, z 2017 pen.703).

Uwagi:

I. 
8.4. Tygodniorvy rozkład zajęć jest zgodlny z zatwiewlzonym nrkuszem organizacji.,

ffiuk I nie flnie dotyczy

arl, I]0 ust.4 usttłwy z dnia 11grudnl.a 20I6r. Prtu,o oświatowe (Dz. L/' z 201B r. poz. 996 z późn.zm.)"

Uwagi:

8.5.Tygodniorvy wymiar god:zin obowiiiązkowych zajęć eduliacyjnych jest zgodny Z ramowym planenl
nauczania/szkolnym planom naucz:lnia.

ffiuk I nie

Rozporzqdzenie Ministra 'Udukacji ,h,Iarodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w s1lł"a'wie ramowych planóv,
nauczraniaw szkotachpublicznych (Dz, U, z 20]2 r' poz. 2[)1 z późn. zm') - zatt1cznik adekwatny c{o typia
ko n t r,c l ow an ej l; zkoły,

Rozp<lrzqdzenie, Ministra Edukacji N'arodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w spra,v,ie ramołvych planou,
nauczlania dla publicznych s,zkół (Dz" U. z 2017 r. poz.703)- . zatqcznik <ldekwcłtn1,do Ę,pu korutrolowanei
szkoły,

Uwagi:

8.6.Plan zajęć dydaktyczno-łvychowavrcrych uwzględnia potrzebę równomiernello obciążenia ucznióvy

zajęciami w poszczególnych dniach Ęgodnia.

ffiuk fl nie f]nie doĘczy

$1 rozprsrzqdzenia Ministra Edukac:ji Narodowei i Sportu z dnią:|I gl,udnia 2002 r, v,sprcnuie
bezpieczeństw,a i higieny v, publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz'U. z 2003 r.
poz. 69 z pó!n. .:m).

Uwagi:

8.7. Liczba godzin zajęć wychowania fizycznegow forrnie:zajęó k|asowo- lekcyjnych/zajęć do wybornr
przez uezni,óv,jest zgodna z przepisami.

ffituk I nie f]nie dotycz.y

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodou,ej z dnia 29 czerwca 2017 r. w s;prawie dopwszczalnyc,h

.form realizttcji abou,iqzkrtwyłch zajęć łvychowania.fizycznego (Dz. tJ' z 20I7 r. poz. l322),

f 1 razporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowe.i z dnia 9 sierpnia 201I r. w sprau;'ie dopuszczalnych,form
realizacji obowiqzkowych zajęć w,ycha'wania fizycmego (Dz, U. Nr 175 z '?01] r. po.z' 1012).

Uwagi:

8.8.Wynriar godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego (teore|ycznego'prakĘcuneg0
i praktyk zarł'odowych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

[]tat< fl nie Ęnie <lotycz'y

Rozporzc1dzenie Ministł,a Edukacji 'Yarodowe'j z dnia 7lutego 2012 r. v.,spl"tłv',ie ramow,ycłt planółv
natłcz:ania w szkołach publicznych (Dz, U, z 2012 r, pOZ. 2a1 z późn. zm. - zatqcznik adelałatn.v
do ty1lu kontrolowanej szkoł;v,

Rozp<lrzqclzenie' Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marcą 2017 r' v, ,spr(lwie ramou,ych planólv
naucz:a,nia dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 ,ooz'703) . zcłqcznik adekwatlry do typu kontrolowane,:j
szkoĘ,

Rozporzqt{zenie Ministra Edukacji Nclrodov,ej z d,nia 7 lutego 2012 r. vt,sprawie podstawy programołue.j

/-) ,-

Ę,,,ę
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k,szta\,ceniaw zgwodach (Dz' U. z 201'Z r. poz, 184 'z późn. zm.),

Rtłzporzqdzenie Ministra Ecłukacji Illarodowej z dnia 3] marca 2017 r. uł spralvie podstawy progrtltno*-ej
ksztctłceniaw zmvodach (Dz' U. z 20I,,7 r. poz. 860 'z późn. zn.)'

Uwagi:

8.9. Szkclła realizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodniez obowiązująr:ymi przepisami.

ffiuk fl nie f]nie dotyczy

! j, lrozporzqdzenia Ministra Edu}Łacji Narodclwej z dnia 12 sierpnia 1999 r' w spretwie sposabil,ł
naucz:ania szkolnegrl orill ztlkrestł treści dclĘczqcjłch wiedzy o ż1łcitł seksualnym człov,ieka,
o zasadach świ:a,domego i a,dpoluiedz,ialnego rodz,icielsłv,cł' o vłartości rodziwł, życia v,fazie prenatulnej
oraz netodach i śrtldkach świadonnej prokrea<:.ji zcu,arlych w pod;;tawie prograntowej lcsztclcenia
rlgólnego (Dz,Lr. z 20l1 r, poz' 395 z p'óźn.zm,),

(Odptłwierlź ,,nie dotvczy,, l1,ybieram7,w przypadku, gdy rocłzice/uczniov,ie pehtole,tni zgtosili dyrektorow,i
pi;euug-rśłg"q{ję z udzial,u v, zajgciach araz w przypuclku szkół dla dorosłvch i ClW).

Uwagi:

8.10.Szkoła realizujeobowiązkowe zajęcia z doradzhva zawodowego zgodniie z obowiązującymi
przeprsamr prawa.

fltatr I nie ffinie c|oĘczy

Rozporzqdzenie Ministl"a Edukacji N'arodowej z dnia 28 marca 2017 r. v, sprm+,ie ramowych planów
łruuczania dla plttblicztt}łch s.zkół (Dz' l|]' z 20]7 r, r]oz,7a3).

(Dotyczy_ szkoĄl podstawowej i szkoły hra,nżowej I stopnia)"

Uwagi:realizac.jazĄęć z doraclztwa zawodowego została zaplan.cwana w drugim półror:zu roku szkolnego
20t8tfa19

8.1l.Tygodniowy wymiar godzin zajęć'z re|igii/eĘki jest zgodny z

ffiuk I nie

Rozporzqdzenie Ministra E|dukacji Ararodowej z dnia 7lutego 2012 r, w s:prawie ramowych planów
nauczaniaw szkołąch publicznych (Dz. U. z 2012 r. p()Z. 2a4 z późlt, zm.) . załqcrnik adeh'aattry do typu
kontrolowanej szkały,

Rozporzqdzenie, Ministra E.dukacji l\"arodou,ej z dnia 28 marca 2a17 r. w spraw,ie rałnowych pla'nou,
naucz:ania clłtl publiczn1lch l.;zk<jł (Dz, U. z 2a]7 r. poz.703) - załqcznik adeh.uatął do Ępu kontrolowanej
szkoly.

$} rozparzcylzenią Ministra Edukacji Narodov,ej z dnia ]4 larietnitl I992 r. v,s1lrmuie warunków i sposobu
arganizov,ania nauki religii ,ll, trlublicznych przedszkola.:h i szkołach(Dz,( j. ]992 Nr 36 poz. 15,5

z późll.złn').

Uwagi:

8.12.Minimalny Ęrgodniowy urymiar zajęć rewalidacyjnych jest zgodny z przepisami prawa.

ffiuk I nie lnie dot],czy

Razporzqdzenie Ministra,Udukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r, w spra,w,ie ramol*ych planów
nanłc:zaniłl w szkołach publicznych (Dz. U' z 2012 r. paz' 2t)1 z pózn' zm.) . załqcznik adelrwatny r.to typw
kon tr,c I ow an ej szkoty,

Rozp<>rzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r, w spra,wie ranłowych planów
naucz:ania dlct publicznych szkół (Dz, U, z 20]7 r. poz.703) . rałt1cznik adehl,afuy do Ępu kontrolowane.j
szkoły,

Uwagi:

8.13.Szkola zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pornoc naucąyciela zatrudnionego w celu
wsprilorganizowania kształcenia integracyjnego zgodnitl z za|eceniami w.ynilĘącymi z arzeczeaia

ramowym planem nauczanria.

lnie dotyczy

,'il 
M(

o potrzebie kształcenia sp.ecjalnego.



/

ffituk I nie fnie dotyczy

!' 7 rozporzqdzenia Minislła Edukccji Narodou,ej z dnia 9 sierpnia 20]'7 r. v,
orgałtizou,ania kszta,lcenia, wycln.wania i opieki dla dzieci i nl,łodzieży
niedostosolvanych społeczn,ie i zagrożotrych niedostostlwcn'iem społecmym (Dz.(/' z
z późn. zn,),

$ 7 rozporzqatzenia trźinistra Edukuc.ji Narodowej z dnia 21 lipca 2Al5 r" **

organizol,i,ania kszta,łcenia, w,ychrswania i opieki dla dzieci i mtodzież;y
niedostosou,anych ,spotecznie i zctgrożonvch niedostosol+,anient społecznym (Dz,U. z
z późn.zru.).

Uwagi:

8.l4.Arliusz organizacji określa Iiczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej.

ffiuk fl nie

Rozporzqdzenie Ministra Ea,ukac.ji Narodoluej z dnia ]7 m,ąrca' 20]7 r, w sprawie szczegółowej organizacji
publiczn7,ęfu szk:ół i publicznych przedszkołi (Dz. U, poz. 649 ;: póżn.zm.).

Uwagi:

8.15.Szkoła rea|izuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z trlrzepisami
prarrya.

ffiuk I nie

Rozporzqdzenie' Ministt'ct Edukacji N'arodotuej z dnia 9 ,rierpnia 2017 r. v, sprawie zasad organizocfi
i udzielania pomocy psychologiczno-pedctgogiczłłej w publicznych przecłszkolach, szkołach i placów,kach
(Dz. U. z 20I7 r. poz. l59l z pózn' zm.).

[Iwagi:

8.16.Tygodniowy wymiar gortzin rlodatkowych zajęć er|ukacyjnych jest zgodn1' z ramowym planenr
nauczania?

ffiuk ! nie

Rozp<trzcldzenie Ministra,Udukacji Narodou,ej z
naucz:ania w szkołach publicznvch ([lz. U. z20]2

sprawie w-ał"unków
niepełncłsprau,nych'
2017 r. poz. 157,3

sprawie warunkólv
niepełnosprawnych,
2015 r. poz. I I 1.3

f,nie dotyczy

dnia 7 lutego 2012 r' w sprav,ie ramowych planów
r' poz. 204 z późn. zn.) . załqcznik adehłatny do typu

kontrolowanej szkoty,

Rozporzqdzenie Ministra Erłukacji N,arodowej z dnia 28
nauczania dla publiczry,ch.szkół (Dz. l,J' z 2017 r, poz.703).

Uwagi:

marca 2017 r. v, sprau,ie ramowych 1llanóv,

8.17.Lic:zba realizowanych godzin nauczania indyrt'idualn€go przez poszczególnych uczniów jest zgodnn
z przepisami.

r-. ,

L_JtaK fl nie ffinie dotyczy

$ 8' 9 rtlzparzqdzenia Miłtistra Edukttcji Narłldov,,ej z dnia 9 sierpnict 2017 r. w ,s.prcłwie indyłuidualnegrl
obov,iqzkoyveg() rlcznego przy4otowania przedszkolnego dzieci i inĄnuidualn,ego nawczania dziec'i
i nłodzieiy (Dz, U' z 20]7 r. poz, 161t,)'

! 9 r'ozporzqdzenia Ministra Edttkacji Narodowej z dllia 2ł? sierpnia 2(l]4 r' u,sprawie indyuictualnego
naucz:ania dzieci i łnłodzieĄ, (Dz. U" z 20 ] 4 r. poz, l 1 57z późn, znt.) '

Uwngi:

8.l8.Szk'oła organizuje nauczunie w klasach łączon;rch zgorlnie z obowiązującymi ;rrzepisami prawa.

lltat il nie Bni* dotyczy

f 13 rozporzqtlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dłlia ]7 marca 2017 r' v,sprcnuie szczegótou,e:j
orgarlizacji publiczlrych szkót i trłublicznych przed,szkoli (Dz. U. z 2017 r, I,oz. 649 z późn' zm').

(D o t y" c zy s t kó t p o d s t r:l, ov, y c h) .

Uwagi:

(ł



r
8.19.Szkoła realizuje podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami pral\ra:

a) język obcy. nowoż;ltny,

, Lltat<

b) wychowaniefizyczne,

lltat

I nie

I nie

ffinie dotycrry

ffinl. dotyczy

c) informatyka(z uwzględnieniem liczby stanowisk' kr:mputerowych w pracclwni).

lltan I nie f,ni" doĘczy

d) zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego' na których z treści programu rłrynika konieczność prowadzenia

cwiczeń, vV tym |aboratoryjn1,ch,

[]tak Ll nie ffinie dotyczy

e) zajęcia z zakresu ksztatcenia rv zawodzie, dla których z treści programu wynika konięcznośó

prowadzerria ćrviczeń, rv tym laboratoryi nych,

[ftak I nie

f) z:Eęcia praktycznej nauki zawoduL'

fitak I nie

ffinie dotyczy

Bt'ti* dotyczy

!7 rozporzqtlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 tnarca 20I?, r. w sprałvie ramowych planóv,

łlaucz:ania tlla plxłbllgnt1yglł szkół (Dz. U. z 20l7 r. poz.7a3),

!7 rozporzqdzenia tr'finistra Eduk,rłcji Narodowej z dnią 7 lutego 2a12 r. w spretwie ramawych planow
nauczania v, szłrołach public,zn1lch (Dz. U, z 2012 r" poz. 2a4 z późn' zm.)'

Ihvagi:

8.20.w szkote funkcjonują klasy sporto'we zgodnie lz obowiązującymi przepisami prawa.

lltat< fl nie ffinie doĘczy

s],7,8 rozporzqdzenia Mitti,stra Edukacji Narodowej z drtia 15 października 2012 r, v,sprrml,iewarunkólv
tłvoyzełzia, rlrgunizacji oraz działania oddziałów, Sportlwycll, 'szkół ,spł'łrtowych oraz szkót mistrzastw|x

sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. I1291,

s2, 9, 10, razporzqelzenia Ministrą E'dukacji Narodou,ej z dnia 27 mąrca 2a]7 r. v, spray,ie oddziałćnp

i szkół Sp()rlowych oraz oddziałółp i szkół mist'ł.Zostwct Sporto'Wego (Dz, U. z 20l7 r, poz.67l).

Urvagi:

8.2l.Liczba uczniów woddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisamiprawe.

I nie ffinl. dog'czry

$ 6 rozporzqd:lenia Ministra Edukacji |,,Iarodou,ej z dnia 17 łnarca .?017 r. w sprcnuie sz,czegółowe^l

organizacji pub'licznych szkił ipubliczinych przedszrkoli (Dz' {J, z 20]7 r. tr.|oz. 649 z późn. znt').

Uwagi:

8.22.w szkole funkcjonują klasy terapelutyczne zgodnie z obowiązującynri przepisami prawa.

fltak I nie ffinle dotyciry

{ B rtlzporzqdz,łnia h{inistrtł Eduktlcj,i Narodowej z ńtia 30 kwietnia 20l3 r, w sp|rawie zasadudzielania
i organizacji ponocy psychcllogiczno-,oedagogicznej v, ptłbl,icznyc:h szkołctch i placr|iwkach (Dz,U, z 2013 ł,,

poz. 332 z późn^ zm'),

$ I3 tozporzqd,zenia Ministt"a Edukac,fi lVarodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. v) spr$wie zasad organizaq'i
i udzielania pomocy psychologiczno.pedagogicznej w puhlicznych 1lrzedszkcllach, szkołach i p,lacówkach

(Dz.Lr. z20l7 r. poz. l59} z pózn. zm.).

llwagi:

8.23.w szko|e funkcjonują oddziały dwujęzyczne zgodnie z obowiązując;rmi przepisami prawat.

Itak

ąw



I

I

iltat I nie ffi"ti" dotyczy

ttrt. 25 xłStcrwy z. dni,a 14 gru,lnia 20]6r. Prawo ośu,iatowe ((Dz. U, z 2018'r. poz. 996 z późn.zm.),

Rozp<lrzqdzenie Ministra E|dukacii A|arodowej z dnia 7lutego 2012 r. w sprawie,,,'lgy1ych planów
nauczaniu u, szkałach publicznych 1,Dz. U, z 2012 r. pOZ, 204 z późn. zm,) "* załqcznik adel*yatn"y
do Ęl1ltt kontrołowanej szkołv,

Rozporzqdzenie Ministt"a Erlukac.ji N.aradowej z dnia 28 ł,narca 2017 r. w sprawie ranlowych planólu
nauczanią dla publiczn1,ch szkół (Dz' tJ. z 2()l7r. poz.7031.

Uwagi:

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka.

ffiuk ff nie

art' l03 tłst. 1pkt 2 ustawy z dnicl }1 grudnict 2016r. ,Pł,alpo oświatowe('Dz. U.z 2()18 r" poz.996
z póhl.zru,),

!l7 ust.2 pkt 9 rozporzqdzenia Minis|ra Edukacji l[arodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w sprał,i'e
szczegółoll,ej arganizacji 1lublicznych szkół i 1,lublicznych przedszkoli (Dz, U. z 2017 ;r. poz'619
z późtt. zm,).

Uwagi:

8.25.w szkole funkcjonuje świetlica.

ffirt I nie fnie doĘczy

art. ]03 ttst. 1 pkt 3 ustcn,r,y z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatr'lwe (Dz. U' z 20]B t,. poz' 996
z późn.zm,),

SI7 ttst.2 pkt B rozporzqdzenia Ministra Eduhtcji Narodowej z dni,e 17 marca 2017 r. w sprawi,e
szczegółowej ctrganizacji publicznych szkół i 1lublic:zry,ch przedszkoli (Dz, U, z 20l7 r' poz'649
z p(lźn.zm').

Uwagi:

8.26.Liczba uczniów na zajęciach świetlicołrych pod opieką jedrlego nauctryciela jest zgoclnn
z przepisami prawa?

lltat< ffi nie finie dotyczy

!'7 ust, l .3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji l{arodolvej z dnia ]7 nlarca 20]7 r, w sprastie szczegółowe,:,j
organizacji publicznych szkół i publicznych przetlszkłli (Dz. U. z 20I7 r. poz'619
z późn. zm.),

Uwagi:Z ana|izy dokumentacji wynika. że rv środy na 6 godzinie lekcy.inej, na zajęciach świetlicowych, pod
opieką d.wóch nauczycieli przebywało tąr;znie ponad 50 dzieci (np. 5.09.20l E r' . 65 d;deci, np' t0.X. 2018 r'
- ó3 dzieci)

8.27.Liczba uczniów w oddziałach klas I - In szkoły podstawowej jest zgodna z przepisami prawa.

ffituk fl nie [nie doĘczy

$5 zsl. 2 * ó rrłzporzqdzenia Ministl.tl EdukaĘi I,{arodowej z dnia ]7 marc:a 2017 r' w Sprćlwi,?
szczeiqółowej arganizacji 1luhłicztrych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U, z 20I7 ,ł,' poz'619
z późll' zm.),

Uwagi:

8.28.Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziar|e specjalnym szkoĘ' ogólnodosl'ępnej jest
zgodna z przepisami prawa.

Itak fl nie Ęnie dotyczy

!6 ust. 5 rozporzqdzenia Miłlistra Ed|ukacji Narrlt{owej z drlia 17 marca 2017 r' w sprawie szczegótov,ej
organizacji publicmych szkcił i publicznych przedszkołi 1,Dz, U, z 2017 r. poz.619 z trtóźn. zm').

uwagi: 
{-}- L .7
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8.29,Liczba uczniów w grupie wychrrwawczej w internacie jest zgodna z ;rrzepisarni prawa.

[Jtat< fl nie ffinie doĘczy

$8 asl. 5 rozporzqdzenia Ministra Ed|ukacji Narotlrswej z dnia ]7 mrłrca, 20]7 r. w sprau:ie szczegółowej
organizacji publicznych ,szkc'ił i ptłblicznych przedszrkoli (Dz. l|J, z 20l7 r. I,oz.ó49 z trtóźn. zm.),

Uwagi:

8.30.Tygodniowy wymiar zajęć opir:kuńczych i wychorvawcrych z jedną grupą wychowawczą
w internacie jest zgodny z przepisami prawa.

lltat< D nie ffini* dotyczl,

$B l,łs/. 7 razparzqdzenia Ministra Eclukacji Naroclowej z drłia ]7 marca 2017 ł"' l,v ,sprawie szczegótrsv,ej
organizacjipttbłicznych szktił ipubłicz.nychprzedszkoli (Dz, U, z 2017 r" poz.649 z1lóźn. zm.)'

Urvagi:

8.31.oddzia| przedszkolny |'unlrcjonuje przez caĘ rok szko|ny, z wYi4tkiern przetw usta|onycłt
przez organ prowadzący.

I tak []niffiie dotyczy

$ ] 2 ust. l rozporzqd::enia M}II\I z dnia ]7 marca 20]7 roku w sprawie szczegółowej
organizacjipublicznych szkót i puh|icznych przedszkoli (Dz, L/. z 2017 rok;l,ł poz. t519 z póżn. zm.).

Uwagi:

8.32.organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkłaril dnia uslalony pYzez dyrektora
na rvniosek rady pedagolgicznej, na podstawie którego nauczycielo którernru powierzono opiekę
nad danyrn ocldziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

fltatr I nie ffinie dotyczy

!12 ust.1 i S.rozporzqdzenia Miltistra Edukacji Narodowej z dłąia 17 marca 2017 r, w sprawie
szczegótowej organizctcji publicznych szkół i pubłicznych przedszkoli (flz U" z 20l7 r. poz. ó;49 z późrl,
złn.),

Uwagi:

8.33.Liczba dzieci w oddziale przerlszkolnym wynosi nie więcej niż25.

fltat< ff nie finie dotyczy

$ 5 ł,sr. 1 rozporzqdzenia fu{iłtistra Et{ukacji Narodowe.i z dnia ]7 marcu 2017 r. ul sprawie szczegółowe.j
organizacji publicznych szkcił i publicz:nych przedszrkoli (Dz' {J. z 2017 r. [)oz. 649 z późn. znz.)'

IJwagi:

8.34.oclrlział przerlszko|ny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychrowanie i opiekę w czasie
nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

[Jtat I nie tnie doĘcz;l

ąrt. ]3 tłst, ] w związku z l,tst. 5 ustuwy z dnia 14 grudnia 20]6 r. Prau,o ośvłiatovue (Dz' U. z 20lB r.

poz. 5196 z p(lźn"zm.).

Llwagi:

8.35.w oddziale przedszkolnym tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami
prawa.

[Jtat< I nie

$ 9 u,st' 2 razporzqdzenia fuIEN z dnia ]7 marca ź|a17 r^ u, ,sprawie szcz.egółowej organizacji p,ublicznyck
szkót i prtblicznychprzedszkoli (Dz. U. z 20l7 r' poz. 619 z pilźn. zm'),

s} rozporzqdzenia Ministra Edukac"ii Narodowe:i z dnia ]4 kwietnia 1992 r' w Spr{r]uie warwnkólv
i sposobu organizowałlia nctuki religit, w publiczny,ch przedszkolach i szkołach (Dz' LI,zI992 r' Nr 36 poe.
l55 z późn. złrl.,)' 

,,-) ,.-'' rł Lk 8
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[iwagi:

8.36.w oddziale przedszkolnym |iczba dzieci w ocldziale integraryjnym jrest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa.

LJtak fl nie ffinie doryczy
I/

/ $ ó. łsl. } i 2 rozporzqdzenia h[EN z dnia ]7. ł?xarca 2017 r. u, 'sprcnvie szczegółoluej .)rgani2acJ.i
publicznych szkól i publicznych przetlszkoli (Dz. U' z 20I7 r' 'poz' 619 z późn. zn,),

IIwagi:

8.37.Liczba godzin przeznacł:onych na' rea|izację wczesnego wspomaga|nia ronvoju dzieci jest zgoe|na
z przepisami prawa (1-B godzin r,ealizov,anyc,h w odci,nkach czasov,ych I5 tt,,b 30 min w zalitności
od łnożliwości psycholizyc'łnych i wieku dziecka)'

! nie Dni. doĘcz3,

$ }7 ttst. 1pkt B rozporzą:dzenia MEN z dnia 17 łn,arca 2017 r. w* sprawie szczegółowej orgtlnizacji
publicznychszk'ół ipublicznj,łchprzedszkoli (Dz' Lr. z 2()t7 r. 'poz.619 zptiźn. zm').

Uwagi:

8.38.w oddziale przedszkolny'm prowadzone są zajęcia rewa|idacyjne zgodnie z pnepisami prawa.

[_]tak I nie E"l. daĘcry

$ 17, ust, I pkt 8 rozplorzq'dzenia MEN z dnia 17 nlarca 20] 7 r. v, spravlie szczegótowe:f
organizacjipttbt,icznych szkół i publiczl,lych przedszlĘoli (Dz" {i. z 20I7 r. poz' 619 z późn' zm.).

Uwagi:

8.39.oddział przr:dszkolny realizn,ie zajęcia z zak.resu pomocy psycho'logiczno.pedagogicznrej zgodnie
z pruepisami prawa.

[Jtat< I nie Ęnie doĘczy
Rctzporzqdzenie Ministra Edukccji N"arodowej z dnia 9 ,sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielcnig połnocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 7:rzec{szkalach, szkołach i platcówkac,łl
(Dz. U. z 2017 r' p()z. 159I z: późn.. zm.).

Uwagi:

8.40.Liczba realizowanych goe|zin indyrviduaInego obowiązkowego rocznego przygotorvania
przedszko|nelgo dzieci ó letnich jest zgodna z przepisami prawa"

Itak I nie Dni. doĘczy

5| B zlsl- I rłlzporzqdzenia ]uIinistł,a Eduktcji Narodowej z dnia g sierpnia 20]7 r. y) Śprutwi,s
ind1nvidualnego obowiqzkowego lOcZfie$o prrygoto}Ą,Cłnia przedszko,|nego tlzieci i indyuicliałnego
naucz:ania dzieci i młodzieĄ'(Dz' (], z 2017 r' pOZ. t6t6),

Uwagi:

8.41.Dyrektor szkoty/placówki zatrudnił osobę niebędącą na,uczycie|em:za zgodą]LKo?

|]tat< il nie ffinie dotycąy

1,odpowiecłź ,.nie dotyczy,' wybieramy w sytuacji, 8d), w szkole nie zatrudr'riono osrlb.y niehędqcej
nauczyciel,em).

Jeżeli tak, proszę wypełnić tabelę.

Roclzaj
prowadzonych

za$ęć

Liczba osób
niebędących
naucrycielem

Liczba godzin

lltat

U. z 2Al8 r. poz.

,r^)
l,/dJ( IU

996 z późn,zm.),

W

art. I5 ust, 2 u,sta1$y z dnia }4 grudnia:20]6r, Prał,lo oślą,iatowe (Dz.



Ilwagi:

8'42.Dyrektor szkoty/placówki zatrudnił osobę niebędącą naucrycielem
kształcenia zawodoweg o zz zgodą organu prowadzącego.

\

do prowadzenia zajęć z zakresu

lltat< I nie

(Odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w syfuacji, gdy v, szkole n,ie zatrudniono osoby niebęłlqcej
nauczycielem).

Jezeli tak, proszę wypełnić tabe|ę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art' I5 ust. 6 ustawy z dnia l4 grudnia, 2016r' Prawo oświatowe (Dz. U. z 20}B r, poz. 996 z pófu.zm').

Uwagi:

8.43.Dyrektor szkoĘ/placówki zatrudnił naucrryciela nileposiadającego wyalaganych }rwalifikacji
zaz,godą LKo.

lltak [] nie Eni. dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, v),bieramy }f sl,Iuacji,
bez wymaganych kwalifikacf i).

Jezeli tak, proszę wypehrić tabelę.

gdy w szkole nie zatrudniono naucz.yciela

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Licztla natłczycieli
rrieposiadających

kwalifikacji

Liczba gorlzin

tlrt'](l ust. 9 ustaw),z dnia 2'6 stycznict 19B2 r, - Karta Naucz'yciela (Dz. [r. z 20]B r. poz' 967 z późn. zm.),

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoły/placówki przydziela nauczycie|om godziny zgodnie z kwalifikacjami.

filhuk I nie

Jężeli nie, proszę wypełnió tabelę.

Rozporzqdzenie Ministra )\dukacji Narodou,ej z dnia [sierpnia 2017 r, v, sprawie szczegółowych
kwalifikacjiw:ymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2AI7 r. paz.1575).

Uwagi:

ffinie dotyczy

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Inne spostrzeżenia kontrolujqcego:

ay 
wl
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Na l e ż ał o by pr z e p r olu a cl z i t t oir,,, ry a o,ffii, a l., n' a

Uwaga
trTizytotor v,pisuje w tym ruiejsut ważne
zaobsenvowane podczas przeprowarlzania
w,fun kcj onow an i'u s z ko łyip la c ów k i), a

infbrrnacje o dziatalności Statutrwej szkoły/plccóv,ki
kontl.oli (łlp, śv,iadczclc:e o niepraw,idłowtlściach

/

9, Zalecenia, termin realizacji:

Za|eta się organizować zajęcia świetlicowe zgodnie z $ 7 ust. 1 - 3 rozporządzenia MinistraEdukacii Narodowej z dnia t7 marca 20t7 .. ]- śprawi€ szczegółowej organizacjipublicznych szkół i publicznych przeilszkoli (Dz. TJ. z2afii. po". 649;pozn. zm.1.
Tennin rea|izacji: lla bież4co

Dyrektor szkofu lub pllacówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku
wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od clnia otrzyinania pisemnego zawiadonlienia o nieurł.zglęrlnierrlu
zastrzeień, jest obow i 4zany powi adom i ć :

Dyrektor szkoly'placórvki w ciągu
zgłosić do organu sprawuj4cego naclzór
zawaĘch lł' protokole kontro| i'

Poświadczam oc|biór protokołu kontroli:

t1r:rJ*oziłoii:e gl

rektora szkoły

].) orgall sprawuj4cy nadzcir pedagogiczlly o Sposobie realizacji zaleceli:2) organ prowadzący szl<ołę lub placówkę o rltrzymaniu zaleciń i sJlosclŁrie ich realizacii.

ń,uó ftćll
J0',7tł,Ło./fł

7 dni roboczych cld dnia otrzrzmania protokołu kontroli' In.Ze
pedagogiczny pisemne, umot}.rvorvane zastrzezenia do nstaleń

(miejscolł,rsść,

Zgodnie z pIó ust.lpkt 7 rozporzqclzenia Minislt"u Erlwkacji Narodowej z cJn,ia 25 sierpnia 20]7 r. w sprav,ienadzoru pedagogicznego (Dz' t]. z 20]7 r. poz' ]{lssj, protokół io,t,uli,ńłu.,u pa,a1y kontrolujqcegoi dyrektora szkoty lub placóu,ki na każtlej stronie ?srrstokatłu'

:.:t,

i1

ti:.
iir,

;/LjB,{,ó.ry,;;fr
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