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Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: 4 marca 2019 r., rozmowa telefoniczna.

PRoToxÓr KoNTRoLI DoRAŹnn.r

1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa w Za|esiu, ul.

2l-512 Zalesie.
Szkolna 10

2.

3.

4.

5.

Imię i nazrvisko dyrektora szkoĘ: Wojciech Kołodynski

Termin rozpoczęcia i zakorflczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyĘ się
c4rnności kontroli w szkole lub plactÓwce: 7 marca20|9 r.

I-ię i nazwisko kontrolującego: Hannal|czvk

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadz r pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty, ul. 3
Maja 6,20-950 Lublin
TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 20l8lt9
Podstawa prawna:

Ustawa zdrua7 wrześrua1991 r. o systemieoŚwiaty(Dz. U. z20|8 r. poz. |457 zpoźn.zm.),

Ustawa zdrua 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996 zp6źn.zm.),

Ro4porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicm|ęgo (Dz.U. z20|7 r. poz. 1658)'

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 7 lutego 20|2 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczatia w szkołach publ iczrtych (Dz. U . z 2012 r. poz. 204 z p6źn. zm,),

RoąporządzenLę Ministra Edukacji NarodowĄ z dnta 28 marca 20t7 r. w sprawie ramowych planÓw
navczaila d|a publicznych szkÓł (Dz. U. z2017 r. poz.703),

Ro4porządzerue Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeglłowej
orgarttzacjipublicznychszkÓłipubliczrychprzedszkoli(Dz.U.z2017 r.poz.649zp6źn.zm.),

inne obowiąrujące w tym zakresie przepisy.

a)

b)

c)

6.

7.

d)

e)

s)



8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Informacj a o szkole/placÓwce:

f] szkoła podstawowa

! szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorgaruzowano oddział.przedszkolny

Ę szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorgan:zowano oddział'przedszkolny
wraz z klasami dotychczasowego gimnazjum

f] szkoła podstawowa zklasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

! hceum ogÓlnoks ztałcące

! szkołabraruowa I stopnia

! szkołabratuowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadticzej szkoty zawodowej

! technikum

E szkoła policealna

! crp

! cru
Szkoła: dla młodzieĘf dla dorosłvch f]

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organiz.acji szkoĘ
E po"ytywna ! negatywna

art. ll0 ust.3 ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]8 r. poz. 996 z poźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organlzacji szkoĘ

E po"yrywna ! negatywna ! oi" dotyczy

art' 1 10 ust.3 ustałuy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓm' zm)'

Uwagi:

E.2. Dyrektor śzkoĘ po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonego rrkusze organizacji
szkoły, organ prowadzący zatwierdzi| te zmiany.

! tut llloi"
s 17 ust. 9 rozponądzenia Ministra Edukaqji Narodowej z d'nia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej
organizaĘi publiutrych szkńł i publiunych pneilszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z piźn. zm.).

Uwrgi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgodnie z ranorrym/szko|nyn planem nauczania.

f tut ! tti"



/

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z poźn. zm.),

Rozponądzenie Ministra Edulaeji Ncrodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planćw
nauczania dla publicztlych szkoł (Dz. U' z 2017 poz' 703).

Uwagi:

E.4. Tygodnioły rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzon}m arkuszem organizrcji.

f,tut D ni" E tti" dotyczy

art. I10 ust. 4 ustal,, z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz' U' z 2018 r. poz. 996 z pÓźn' zm').

Uwagi:

E.5. Ęgodniowy wymiar godzin obowĘkowych zrjęć edukrryjnych jest zgodny z ramowym p|anem
nauczania./szkolnym planem nauczania.

Itut ! tti"

Rozpolzqtlzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie rannwych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z ptlźn. zm.) - załącznik adekwatny ilo Wu
kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 narca 2017 r. w sprawie ramo*ych planÓw
nauczania dla publicznych szhIł (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)- - załącznik adekwatny do Ępu kontrolowanej
szkoĘ.

Uwagi:

8.6.Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę r wnomiernęo obcĘenfu ucniÓw
zajęciami w poszczegÓlnych dniach Ęgodnfu.

Ętut fl oi" ! tti" dotyczy

$ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z d'nia 31 grudnia 2002 r' w sprowie
bezpieee stwa i higieny w publicznych i niepublicztlych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2003 r'
poz. 69 z pÓźn. zm).

Uwagi:

8.7.Liczba godzin zajęć wychowrnia firyenego w formie: zajęć klasowo- lekcyjnych/zrjęć do wyboru
przez ucznitÓw jest zgodnt z przepisami.

fl tut ! tti" ! ni" dotyczy

$ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Natodowej z dnia 29 eerwca 2017 r' w sprawie do1ruszealnych
form realizacji obowięlawych zajęc wyehowaniaJizyenego (Dz. U. z 2017 r' poz. 1322),

$ 1 rozponądzenia Ministra EdukaĘi Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie do1nnzealnych form
realizacji obowiązlawych zajęć wychowaniaJizycznego (Dz. U. Nr ]75 z 2011 r. poz. 1042).

Uwrgi:

8.8. Wymiar goclzin obowiązkowych zajęć ksztalcenia zawodowego (teoretycznego' praktycznego
i praktyk zawodowycĘ jest zgodny z obowią7ująrymi przepisami.

! tat ! nie rue dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 2012 r. w sprawie ramowch planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. Zm. - załącznik adelo,vatny
do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 2017 poz. 703) - załącznik adelłwatny do typu kontrolowanej
szkoĘ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstayvy programowej

ć]',o*ł
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ksztąłcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z ptlźn. zm.)'

Rozponąd.zenie Ministra Edukncji Narodowej z d'nia 3] marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej

kształcenia w zawodach (Dz, U' z 2017 r, poz. 860 z poźn. zm.).

Uwagi:

8.9. Szkoła reatizuje zajęcia rychowrnia do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisani.

f tut ! oi" D oi" dotyczy

s 3, 4 rczponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]2 sietpnia 1999 r' w sprawie sposobu

iauczanią- szkalnego oraz zakresu treści doty<zqcych wiedzy o życiu selrsualnym człowie]ra,

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warnści roilzitty, życia w fazie prenatalnej

oraz metodach i śroitkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia

ogÓlnego (Dz.U. z 20I4 r' poz. 395 z pttźn. zm').

(odpowiedź ,,nie dotyczy'' wybieramy w pnypadht, gdy rodziceheniowie pełnoletni zgłosili dyrelaorowi

ulennt!@pqkz udziafu w zajęciach oraz w przypadhl szkÓł dla dorosĘch i CKP),

Uwngi:

8.l0.Szkola realizuje obowiązkowe zajęcia z doradztwn zawodowego zgollnie z obowiązującymi
przepisami prawe.

! tti" fl oi" dotycry

mąrca 2017 r. w Sprawie ramowych planÓwRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 20]7 r. poz. 703).

(DoĘczy szkoĘ podstawowej i szkoĘ branżowej I stopnia).

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy wymiar godzin zajęć, z relignletyki jest zgodny z ramowym planem nauczania.

Ę tut ! tti" ! t i" dotyczy

Rozponądzenie Ministra EdukaĘi Narodowej z d.nia 7 lutego 2012 r, w sprawie ramowych planÓw

,ouoo,io w szkołach publicmych @z. U. z 2012 r. poz. 204 z poźn' zm1 - załąenik adekwany do typu

kontrolowanej szkoĘ;

Rozponądzenie Ministra EdukaĘi NarodowĘ z dnią 28 marca 2017 r. w sprawk ramowych planÓw

,oioo,io dta publicznych szlroł (Dz' U. z 2017 r. poz.703) . załącznik alekwatny do typu kontrolowanej

szkoły'

$1 rozporządzmia Ministra Edukacji Narodtm,ej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkÓw i sposobu
-organizowania 

nauki reĘii w publiczttych przedszkolach i szkołach (Dz. U' 1992 Nr 36 poz. 155

z poźn. zm.).

Uwagi:

8.l2.lVlinimalny tygodniowy w1miar zajęć rewa|idacyjnych jeśt zgodny z przepisami prawa.

Ętut. D tri" ! tti" dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukncji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie' ramowych planÓw

,oioo,io w szkołach publiczttych (D,. U. , 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm,) - załąunik adelcwat|y do apu
kontrolowanej szkoĘ,

Rozponądzenie Ministra Ed'ukacji Narodowej z dni.a 28 marca 2017 r' w sprawie ramowych planÓw

,oioo,io illa publicznych szkct (Dz.U' z 2017 r. poz.703) - załąanik adekwatr,y do typu kontrolowanĘ

szkaĘ.

Uwagi:

E.l3.Szkoła zapewnia uczniowi niepe|nosprawnemu pomoc naucryciela zatrudnionego w celu

wsptÓłorgantowania kształcenir integracyjnego zgodnie z zateceniami vrynikrjącymi z orzeczenil
o potrzebie kształcenia specjalnego.

! tat E "i"

tak

! oi" dotyczy



$ 7 rozporządzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 9 siełpnia 2017 r. w
organizowania lrształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.(I. z
z pÓźn. zm,),

$ 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w
organizowanią kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.(I. z
z pÓźn. zm.).

Uwagi: Dla ucznia z oIzeczonym nie zapewniono pomocy nauczyciela
w celu wspÓłorganizowania ksŹałcerria integracfinego.

E.l4.Arkusz organizacji olaeśla |iczbę godzin zajęć z zalcesu pomocy psychotogiczno-pedagogicznej.

Itut ! tri" o

Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓlowej organŁacji
publicztlych szkoł i publienych pnedszlroli (Dz. U. poz. 649 z pożn. zm)-

Uwagi:

8.15.Szkoła rer|izuje zajęcia z zrkresu pomocy psychologiczno-pedrgogicznej zgodnie z pnepisami
prrw&

Ętut. f] oi"

Rozponądzenie Ministra EdukaĘi Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprułwie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologieno-pedagogicznęj w publienych pned'szkolach, szkołach i placÓwkach
@z. U. z 2017 r. poz. 1591 z poźn, zm,).

Uwagi:

t.16.Tygodniowy lrymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramovrym phnem
nauczania?

Etat ! oi" ! nie dotyczy

Rozponądzenie Ministra Eitulacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (D". U. z 2012 r. poz. 204 z poźn. zm.) - załqenik adekwatny do t1łpu
kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 20]7 r. poz.703).

marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw

Uwagi:

E.17. Liczba realizowanych godzin nauczania indywidua|nego plzez poszczegÓlnych uczni w jest zgodna
z przepisani.

Itat ! tri" ! oi. dotyczy

$ 8, 9 rozponądzenia Ministra EdukaĘi Narodawęj z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie inĄnłidualnego
obowiqzkowego roenego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidwlnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616),

s 9 rozponądzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
nautzania dzieci i ntotlzieżry (Dz. U, z 2014 r. poz. 1 I57 z pÓźn. zm.)'

Uwagi:

8.l8.Szkola organizuje nauczanie w klrśrch łQczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prrwr.

! tat fl oi. E "i" dotyczy

$ 13 rozporządzenia Ministra Eifukncji Narodowi z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publienych szkoł i publicznych pnedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm).

(DoĘczy szla5ł pods ttv,owch).

Uwagi:

sprawie warunkÓw
niepełnosprawnych,
2017 r. poz. 1578

sprawie warunkÓw
niepełnosprawnych,
2015 r. poz. II13

I

L



8.19.Szkoła realizuje podzial na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) język obcy nowozytny,

Ę tut

b) wychowanie ftzyczrte,

I tut

! nie

! nie

! tti" dotyczy

! tti" dotyczy

(z uwzględnierriem ticzby stanowisk komputerolvych w pracowni),

! oi" ! nie dotyczy

d) zĄęia z zak'resu ksŹałcenia ogÓlnego' na ktÓrych ztreśct programu wynika koniecmoŚć prowadzertla
ćwtczen, w tym laboratoryjnych,

! tat< ! oi" E "i" dotyczy

e) zajęia Z zakresu kształcenia w zaurodzię, dla ktÓrych z treści programu wynika konieczność
prowadzenia ćwic ze,n, w tym laboratoryj nych,

ltat !*"
0 zajęciaprakycntej nauki zawodu.

! tat< ! ni"

E "i" dotyczy

E "i" dotyczy

! 7 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicmych szkoł (Dz. U. z 2017 r' poz' 703),

! 7 rozponądzenia Ministra Edulraeji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szknłach publicznych (Dz. U. z 2012 r. pctz- 204 z poźn. zm.).

Uwagi:

E.20.W szkole funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowiązująqmi plzepisami prawa"

n tat ! oi" E "i" dotyczy

$ 1, 7, 8 rozporządzenią Ministra Edulracji Narodowej z dnia 15 paździemika 2012 r. w sprawie warunkÓw
tworzenia, organizacji oru działania oddziałÓw szkoł sportowych oraz szkćł mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. II29),

s 2' 9, I0' rozponądzeni'a Ministra EdukaĘ! Narodowej z dnia 27 nnrca 2017 r. w sprawie oddziatÓw
i szkÓł sportowych oroz oddziałÓw i sz6ł mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz'67I).

Uwagi:

8.2l.Liczba uczniÓw w oddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującym'i przepisani prawa.

I tut ! tti. ! tti" dotyczy

s 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizaeji publicznych szlał i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz' 649 z poźn. zm).

Uwagi:

8.22.W szkote frrnkcjonują klasy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 8 rozponądzenia Ministra Edulacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r' w sprawk zasad udzieląnią
i organizacji pomocy prychologiczno.pedagogicznej w publicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 532 z pÓźn. zm'),

$ Ij rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad orga izaji
i udzielania pomoql psychologiczno-pedagogienej w publiatrych pnedszkolach, szkołach i plac wkach
@z. U' z 2017 r. poz' 1591 z ptlżn. zm)'

Uwagi:

8.23. W szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informatyka

Ętut.

c)

6h



! tat ! oi" E "i" dotyczy

art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz' 996 z poźn.zm'),

Rozporządzenie Miflistra Edukacji Narod.owĘ z dnia 7 lutego 20]2 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołłch publicztlych (Dz. U' z 2012 r. poz. 204 z p źn. zm) _ załqenik adekwatry

, do tyw kontrolowanej szkoły,
I

1 Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r' w sprawie ramowych planÓw

f nauczania dIa publicznych szlał (Dz' U. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

art. ]03 ust' I pkt 2 usnwy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prcwo oświatowe @. U. , 2018 r. poz. 996
z poźn.zm.)'

s17 t|st. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edulcacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w qrawie
szczegÓtowej organizacji publiunych szktłł i publicznych pnedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.25.\Y szkole funkcjonuje świet|ica.

I tut ! oi" ! ni" dotyczy

art. 103 ust' I ph 3 ustawy z dnia 14 gadnia 2016 r. Prcwo oświanwe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z pÓźn.zm.),

$I7 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edx|kacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie
szczegołowej organizacji publiczttych szkał i publienych pnedszlali (Dz. U.z 2017 r. poz. 649
z pÓźnzm)'

Uwagi:

8.26Jiczba uczniÓw na zrjęciach świet|icowych pod opieĘ jednego nauczyciela jest zgodna
z przepisami prawa?

Itut ! oi" ! "i. dotyczy

s 7 ust. 1 - 3 rozporąd'zenia Ministra Edulcacji Narodowej z dnia 17 narca 2017 r' w sprawie
szaegÓłowQ organizacji publiczttych szkoł i publicznych pnedszkali (D,. U. , 2017 r. poz. 649
z ptlźn. zm).

Uwagi:

E.27.Liqba lczniÓw w oddzialach klas I . III szkoĘ podstawowej jest zgodna z przepisami prawa.

Itut ! oi. ! tri" dotyczy

$ 5 ust. 2 _ 6 rozponądzenia Ministra Edulcacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegÓłowej organizacji publienych szkoł i publicznych pnedszlali (Dz' U' z 2017 r' poz. 649

z pÓźn. zn').

Uwagi:

8.28.Liczba uczniÓw w oddziale szkoĘ specjatnej i odffete specjrlnym szkoĘ og lnodostępnej jest

zgodna z przepisami prawa.

D tat ! oi. E "i" dotyczy

$ 6 ust' 5 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szaeg5lowęj
organizacji publianych szkoł i publienych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz. 649 z paźn. zm.).

Uwagi:

8.29Jiczba uczni w w grupie wychowawczej w internacie jest zgodna z przepisami prawa.

E "i" dotyczy

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka.

Ę tut f] oi"

fl tat ! tri"

,W



$ 8 usr' 5 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publienych szkół i publianych przedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649 z p<lźn. zm.).

Uwagi:

8.3O.Ęgodniowy wymiar zajęó opiekuńczych i wychowawcrych z jedną grupą wychowawczą
w internrcie jest zgodny z przepisami prawa.

! tat< ! nie E "i" dotyczy

s 8 ust. 7 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicznych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz- U. z 2017 r. poz' 649 z p źn' zm.).

Uwagi:

83l.oddzirł przedszko|ny funkcjonuje pzez caĘ rok szkolny' z wyjątkiem przerw uśtalonych
przez organ prowadzący.

ffifrt"t E"i" lniedotyczy

s 12 ust. 1 rozponądzenia MEN z dnia 17 narca 2017 roku w sprawie szczegÓławej organizacji
publienych szkÓl i publicztlych pnedszkoli (Dz' U. z 2017 rofu poz. 649 z p żn. zm.).

Uwa$z Z informacji dyrektora wynika' ze dyrektor nie wystąpił do organu prowadzącego z wnioskiem
o ustalerrie pr7orw w frurkcjonowaniu oddziałÓw przedszko|nych. Zaplanowano terminy pracy oddziałÓw
przedszkolnych takie same jak obowią7ujące w szkole podstawowej.

8.32.organizację pracy oddziału pnedszkolnego okrerśla ranowy rozkład dnia ustrlony przez dyrektora
na wniosek rady pedrgogicznej, na podstawie ldÓrego nauczyciĄ lritÓremu powierzono opiekę
nad danym oddzirlem, uśllr dlr tego oddziału szczegÓłowy rozklad dnia.

! oi" E tti" dotyczy

s12 ust.4 i 5. rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprąwie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych pruedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn.
ZMJ.

Uwagi:

8.33.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż' 25.

! tri" dotyczy!tat E oi"

s 5 ust. 1 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 2017 r. w sprawie szeegołowej
organizaQi publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z p źn' zm').

Uwagi:

8.34.odtlzial przedszkolny zapewnia bezp|rtne nauczrnie, wychowanie i opiekę w czasie
nie krÓtszyn niż 5 godzin dziennie.

I tut ! nie E "i. dotyczy

art' 13 ust. 1 w zwi"ązht z ust. 5 ustow z dnia ]4 gnudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z ptlźn.zm.).

Uwagi:

E.35.W oddziale przedszkolnym Ęgodniowy wymiar godzin zaięć z re|igii jest zgodny z przepisami
prrwl.

! tri" f] nie dotyczy

$ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji publicznych
SZkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649 z pÓźn. Zm.),

$ / rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia ]992 r.

i sposobu organizowania nauki religti w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.

155 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

tak

tak

w sprawie warunkÓw
U. z 1992 r. Nr 36 poz.

,W



8.36.w oddziale przedszkolnym liczba dzieci w oddziale integraryjnym jest zgod na zobowiązującymi
przepisami prawa.

D tat ! oi. E "i" dotyczy

$ 6 ust. 1 i 2 rozpolządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej organizaeji
publicznych szk6l i publienych pnedszkali (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z poźn' zm).

Uwagi:

8.37.Liczba godzin przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z plzepisani prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinĄach czasowch 15 lub 30 min w zależności
od mażIiwości psychofizyenych i wieku dzieclra).

! tat ! oi" E "i" dotyczy

s 17 ust. 1 ph 8 rozponądzenia MEN z dnia 17 marca 20t7 r, w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicmych szkoł i publicztlych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn' zm).

Uwrgi:

8.38.!V oddzia|e przedszko|nym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

Ętut. ! tti" ! oi" dotyczy

$ 17 ust. I pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.39.oddział przedszkolny realizuje zajęcia z zakresu pomocy
z przepisxmi prawa.

Itut ! tti"

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowęj z dnia 9 sietpnia 2017 r. w sprawie zasad organbacji
i udzi'elania ponocy psychologiczno-pedagogicmej w publicznych pzedszkolach, szkotgch t plicÓwlrach
@z. U. z 2017 r. poz. 1591 z poźn. zm').

Uwagi:

E.40.Liczbe realizowanych godzin indywidurlnego obowĘkowęo rocznego przygotowania
przedszkolnego dzidci 6 letnich jest zgodna z pnepisami prawa

! tat fl tti. E "i" dotyczy

$ 8 ls'. I rozponądzenia Ministra Edulraąi Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiękowego rocznego plzygotowania pzedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r, poz. 1616).

Uwagi:

E.4l.Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnil ośobę niebędącą nauczycietem za zgodą LKo?
fl tat ! .ti"

(odpowiedź ,,nie dotyczy', wybieramy w sytuacji,
nauczycielem).

psycholo giczno-peda go gic znej zgodnie

! tti" dotyczy

E oi" dotyczy

gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej

Jeżeli tak, proszę w}rpełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zaięć,

Liczbaos b
niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art. I5 ust. 2 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6 r. Prawo oświątowe (Dz. U. z 20]8 r. poz. 996 z pÓźn.Zm.).

Uwagi:

'ą



8.42Jł,rektor szkoĘ/placówki zatrudnił osobę niebęĄcą nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu

ksŹałcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

! tat ! ni" E "i" 
dotyczy

(odpowiedź ,,nie dotyczy', wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej

nauczycielem).

J eżelri tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zaięć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liezba godzin

art. 15 ust. 6 ustawy z ilnia t4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe @z. U' z 2018 r. poz. 996 z pÓźn.zm')'

Uwagi:

8.43.Dyrektor szkoĘ/plac wki zatrudni| naucryciela nieposi&drjącego w}mrg'nych krrva|ifikrcji

zazgoĄLKo.
fl tat< ! tti" E "i" 

dotyczy

(odpowiedź,,nie dotyczy,,wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela

b ez wymagany ch h,u alifikacj i) .

J eżeli tak, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

lrwalifikacji

Liczba godzin

art.10 ust. 9 ustawy z dnia 26 sĘcznia I982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20]8 r. poz. 967 z poźn. zm.).

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoĘ/placÓwki prrydziela naucrycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

f,tut E.ri"
Jeżeli nie, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli Liczba godzin

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ] sierpnia

twitttrtcacii wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)'

Uwagi:

2017 r. w sprawie szczegÓłowch

--ffi't



I

Uwaga.
Wizytator wpisuje w Ęm miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoty/placÓwki
zaobserwowąne podczas przeprowądzania kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach
w funkcj onowaniu s zkoty /pl a c owki), a nieb edace or r.e dmiot em tei kontr oIL

9. Talecenia" termin realizacji:
1. Zaleca się organizować kształcenie ucznia posiadającego orz-eczrnie o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane ze wzĄ@ts na zgodnie ze wskazaniarni zawartyrni w orzeczeniu
oraz zgodnie z regulacjami w $ 7 ust. 2 rozponqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkÓw organizowania laztalcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieźy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowar,iem

społeuryłn @z.U. z 2017 r, poz. 1578 z pozn. zm).

2. Zntgantzawać praę oddział w przedsz,kolnych zgodnie z $ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17
marca 2017 rohl w sprawie szczegÓłowej organizacji publiczltych szkoł i publicznych pnedszkoli (Dz.

U. z 2017 roku poz. 649 z pożn. zm).

Tomin realizacji: 15.04.2019 r.

Dyrektor szkĄ/placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otzymania protokofu kontroli, moź:e

zgłosić do organu spra\łującego nadzłr pedagogiczny piserrme, umob/wowane zas|rzeżenia do ustalerr

zawartych w prctokole kontroli.

Dyrektor szkoĘ lub placÓwki, w terrninie 30 dni od dnia otrzymania zate,ei4 a w przypadku
wniesienia zastzeżeri _ w tenninie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nizuwdędnieniu
zasfrzeż:Ą jest obowiąpa'ny powiadomić:

l) organ sprawujący nadzÓt pedagogicruly o sposobie reaLtzacji za(ecen;
f) organ prowadzący szkołę lub placÓwkę o otrzymaniu za|ece i sposobie ich realizacji.
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k
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Ęrektora szkoły/,

Poświadczam odbiÓr protolpĘ

fr.7,.r?.ź...ł.,(.?'.
D ata i podpi s dyrekt8q.lls

Zgodnie z $ 16 ust.I ph 7 rozponądzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogieznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), protokÓł kontroli zawiera parafy lrontroĘącego
i dyreldora szkoĘ lub placÓwki na lrażdej stronie protokofu.




