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Data wydania upowaznienia: 4 marca}}l9 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 53

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: 4 marca2019 r., rozmowa telefoniczna.

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAŻNEJ

Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyriskiego w Zespole PlacÓwek

oświato}vych w Piszczacu, ul. Społdzielcza |5,21.530 Piszczac.

Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Sierpatowska Dorota

Termin rozpoczęcia i zakor{ czenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placÓwce: 8 marca 2019 t.

Imię i nazrvisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr 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 f0l8ll9
Podstawa prawna:

Ustawa zdniaJ wrzęśnia |991 r. o systemie oświaty (Dz. U. zf018 r. poz. 1457 zpÓźn. Zm.),

Ustawa zdnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. zfUl8 r. poz. 996 zpoźn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia f0|7 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. zf0I7 r. poz. 1658),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego f0I2 r. w sprawie ramowych planÓw

nauczania w szkołach publi cznych (Dz. U. z f}|f r. poz. 204 z poźn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia f8 marca f0|1 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. zf0l7 r. poz. ]03)'

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia I7 marca 201] r. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznychprzedszkoli (Dz. U. z2017 r, poz.649 zpoźn. zm.),

inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
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8. opis usta|onego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowoŚci:

Informacj a o szkole/placrówce:

Ę szkoła podstawowa

! szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorganizowano oddział przedszkolny

! szkoła podstawowa' w ktoĘ zorganizowano oddział przedszkolny
wraz z klasami dotychczasowego gimnazjum

! szkoła podstawowa zklasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

! liceum ogÓlnoks ztałcące

! szkoła branzowa I stopnia

! szkoła branzowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoĘ zawodowej

! technikum

! szkoła policealna

E crp

E cru
Szkoła: dla młod ziezy |fl dla dorosŁvch !

8.1. Opinia LKO:

a) do arkuszaorganizacji szkoĘ

f pozytywna ! negatywna

art, I ]0 ust.3 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]8 r. poz. 996 z pÓźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ
! pozytywna ! negatywna ! nie doĘczy

art. 110 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓm' zm).

Uwagi:

8.2. Dyrektor szkoĘ po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji
szkoĘ organ prowadzący zatwierdzi| te zmiany.

llltuk ! nie

! 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodołłej z dnia 17 marca 20]7 t. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicmych szk5ł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm.)'

Uwagi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgodnie z ramowym/szkolnym p|anem nauczania.

f tut ! nie



Rozporządzenie Ministra Edukacji l{arodowej z dnia 7 lutego 20]2 r.

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 20I2 r. poz' 201 z pÓźn. zm,),

Rozporządzenie Ministra Edukacji l{arodowej z dnia 28 marca 2017 r.

nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 20]7 poz. 703)'

Uwagi:

w Sprawie ramowych planÓw

w Sprrwie ramowych planÓw

8.4.Tygodniowy rozkład zajęćjest zgodny zzatwierdzonym arkuszem organizacji.

! nie ! nie doĘczy

mt' ] ]0 ust' 4 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U, z 2018 r. poz, 996 z p źn. zm.).

Uwagi:

8.S.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowyrn p|anem
nauczania-/szkolnym planem nauczania.

f tut ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r- w sprawie ramołłych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U' z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm-) - załącznik adekwatny do typu
kontrolołłanej szkoĘ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie rmnowych planÓw
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz' U. z 2017 r' poz. 703)- - załącznik adekwatny do Wu kÓntrolowanej
szkoły'

Uwagi:

8.6.Plan zajęć dydakĘczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę nÓwnomiernego obciąźpnia uczni w
zajęciami w poszczegtÓlnych dniach Ęgodnia.

Ętut. ! nie ! nie doĘczy

$ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicmych szkołach i placÓlłkach (Dz.U. z 2003 r.
poz. 69 z pÓm. zm).

Uwagi:

8.1,Liczba godzin zajęć rrychowania firycznęo w formie: zajęć k|asowo- lekcyjnych/zajęć do rryboru
przez uczni w jest zgodna z przepisami.

f tut ! nie ! nie dotyczy

s 1 rozporząlzenia Mini;tra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 20]7 r. w sprawie dopuszczalnych

form realizacji obowiękowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)'

$ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 9 sierpnia 201 1 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiękowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. Nr 175 z 201 1 r' poz. 1042)'

Uwagi:

8.8.Wymiar godzin obowiązkowych zajęć kszta|cenia zawodowego (teoretycznego' praktycznego
i praktyk zawodowych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

fl tat ! nie Ę nie doĘczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w Sprcrwie ramowych planow
nauczania w szkołach publicznych (D,. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. Zm. - Załącznik adeh,vatny
do Ępu kontrolowanej szkoĘ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w Sprowie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkot (Dz. t-]. z 20]7 poz, 703) - załącznik adeh,uatny do Ępu kontrolowanej



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r, w sprrwie ramowych planów
nąucząnia w szkołach publicznych (Dz. U. z 20l2 t. poz. 204 z późn' zm'),

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r. w sprawie ramowych plmtów
nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 poz. 70j)-

Uwagi:

8.4. Tygodniorry rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

! tut ! nie ! nie doĘczy

art' ] ]0 ust' 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U' z 2018 r. poz' 996 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.S.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkołych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowym planem
nauczania/szkolnym planem nauczania.

f tut ! nie

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U' z 2012 r. poz' 204 z pÓm. zm.) . załącmik adelcwatny do typu
kontro louł anej s z koły,

Rozporządzmie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r' w sprawie ramowych planÓłł
nauczmtia dla publicznych szkÓł (Dz. U- z 2017 r- poz. 703)- - załącmik adekwatny do typu kontrolowanej
szkoĘ.

Uwagi:

8.6.Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę rÓwnomiernego obciążenia ucznitÓw

zajęciami w poszczegÓlnych dniach Ęgodnia.

f tut ! nie ! nie doĘczy

$ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 gudnia 2002 r. w sprcwie
bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placÓwkach (Dz'U' z 2003 r.
poz' 69 z pÓm. zm)'

Uwagi:

8'7 'Liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęć k|asowo- lekcyjnycb/zajęć do wyboru
przez uczni w jest zgodna z przepisami.

Ę tut ! nie ! nie doĘczy

! 1 rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 29 czerwca 20]7 r- w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiękowych zajęć wychoweniafizycmego (Dz. U. z 2017 r- poz. 1322),

$ 1 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 201I t. w sprawie dopuszczalnychform
realizacji obowiązlawych zajęć wychowaniafizycmego (Dz. U. Nr 175 z 20I1 r. poz. 1042)-

Uwagi:

8.8.Wymiar godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego (teoretycznego' praktycznego
i praktyk zawodowych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

! tat ! nie Ę nie doĘczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 20]2 r, w Sprctwie ramowych planÓw
nauczania w Szkołach publicznych (D,. U. Z 2012 r. poz. 201 z pÓźn. Zm. - ZołąCznik adehllatny
do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w SprcMie ramowych planow
nouczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 20]7 poz. 703) - załącznik adeh,vatny do Ępu kontrolowanej



szkoły,

Rożporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenią w zawodach (Dz' U. z 20l2 r, poz. 184 z późn' zm.),

Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 20]7 r' w sprtrwie podstawy progranowej
kształcenią w zawodach (Dz. U. z 20l7 r. poz. 860 z późn. zm').

Uwagi:

8.9. Szkoła rea|izuje zajęcia rvychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f tut ! nie ! nie doĘcry

! 3, 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Norodowej z dnia ]2 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu
naucząnią szkolnego oraz zalcresu treści dotyczących wiedzy o Ąciu seksualryłn człowieka'
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny' żrycia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej prokteacji zawartych w podstawie programowej lrształcenia
ogÓInego (Dz.U' z 2014 r- poz. 395 z pÓm. zm.).

(odpowiedź ,'nie dotyczy', wybierumy w przypadku, gdy rodzice/rczniowie pełnoletni zgłosili d,rektorowi
oisemna rezvgnację z udziału w zajęciach oraz w przypadku szkÓł dla dorosĘch i CKP).

Uwagi:

8'l0Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Ę tut. ! nie ! nie dotycry

marca 20]7 r. w Sprrwie ramowych planÓwRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
nauczania dla publicznych SZkÓł (Dz. U. z 20]7 r. poz. 703).

(Dotyczy szkoĘ podstawowej i szkoły branzowej I stopnia),

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igiiletyki jest zgodny z ramowym planem nauczania.

fl nie dotyczy! tut ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramowych planÓw
natrczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) - załącznik adekwatrry do typu
kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r' w spra,,łie ramowych planÓw
natrczania dla publicmych szkoł (Dz- U. z 2017 r. poz'703) - załącznik adeh,łąw do typu kontrolowanej
szkoĘ,

s 1 rozporządzenia Minislra Edukacji Narodowej z dnia I4 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkÓuł i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr 36 poz. 155
z p źn. zm-)-

Uwagi:

8.12.Minimalny Ęgodniony *ymiar zajęć rewalidacyjnych jest zgodny z przepisami prawa.

tak ! nie ! nie doĘcz1

Rozporządzmie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publiczłlych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm') - załącznik adelo,łatny do typu
kontrolowanej szkoły'

Rozporządzenie Minisfua Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprdwie ramowych plarlÓw
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz' U' z 20]7 r. poz.70j) - załącznik adekwatny do typu kontrolowanej
szkoĘ.

Uwagi:

8.13'Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczycie|a zatrudnionego w celu
wsprÓ|organizowania kształcenia integracyjnego zgodnie z za|eceniami wynikającymi z orznczenia



o potrzebie kształcenia specjalnego.

f tut ! nie ! nie doĘczy

! 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprrłwie wanmkÓw
organizowania lrształcenia' wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowąniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578
z pÓźn' zm'),

$ 7 rozporządzenia Ministra Edufucji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r' w sprawie warunkÓw
organizowania lcsztąłcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieżry niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spotecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. lII3
z pÓźn, zm.).

Uwagi:

8.14.Arkusz organizacji okreś|a liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej.

f tut ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w spra,vie szczegÓtowej organizacji
publicznych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z pÓżn. zm').

Uwagi:

8.15.Szkoła realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami
prawa.

[tat ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno.pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i plac wkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z pÓźn' zm.)'

Uwagi:

8.l6.Tygodniowy wymiar godzin dodatkorrych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowym planem
nauczania?

E,"t ! nie ! nie dotycry

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo1łej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) - załącznik adekwatny do typu
kantrolowanej szkoĘ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 
'9 

sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicmych szkÓł (Dz' U. z 2017 r' poz'703)'

Uwagi:

8.l7.Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczeg lnych uczni w jest zgodna
z przepisami.

I tat< I nie nie dotvczv

$ 8, 9 rozporządzenia Minista Edulurcji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiękowego rocznego przygotowonia przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i mtodzieżry (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616),

! 9 rozporz@zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r- w sprawie indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieżry (Dz' U. z 2014 r. poz. 1157 z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.18.Szkoła organizuje nauczanie w k|asach łączonych zgodnie z obowĘującyni przepisami prawa.

! tat fl nie f nie doĘczy

s 1J rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w Sprrwie szczegÓłowej
organizacjipublicznychszkoł ipublicznychprzedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz.649 zpÓźn. zm.).

(Dotyczy szkoł podstaw owych),



Uwagi:

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

! nie doĘcąl

f nie doĘczy

c) informatyka (z uwzględnieniem |iczby stanowisk komputerowych w pracowni),

f tut fl nie ! nie doĘcry

d) zajęcia zzakesu kształcenia ogÓlnego' na ktorych ztreści programu wynika konieczność prowadzenia
Ówicze , w tym laboratoryjnych,

! tat ! nie Ę nie dotycry

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zavtodzia dla ktÓrych z treści programu wynika konieczność
prowadzenia cwiczeri, w tym laboratoryjnych,

! tat ! nie f nie doĘczy

0 zajęcia prakĘcznej nauki zawodu.

! tat ! nie ! nie doĘcry

$ 7 rozporządzenia ]ufrnisrra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓul
nauczania dla publicmych szkoł (Dz. U. z 2017 r' poz. 70j),

$ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramowych planÓw
nauczania uł szkałach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm').

Uwagi:

8.20.W szkole funkcjonują k|asy spodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat< ! nie f nie doĘczy

s I, 7' 8 rozporzq:lzenia Ministła Edukacji Narodowej z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie warunffiw
tworzenia, organizacji oraz dzialania oddziałÓw sportowych, szkÓł sportowych oraz szlał mistrzost|ła
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1 129),

s 2, 9' 10' rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 20]7 r- w sprawie oddziąłÓw
i szkÓł sportowych oraz oddziąłÓw i szkił mistrzostwa sportowego (Dz. IJ' z 2017 r. poz.67I).

Uwagi:

8.2|.Liczba uczni w w oddzia|e integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat ! nie ! nie doĘcry

$ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 17 marcą 2017 r' w sprawie szczegÓtowej
organizacji publicmych szkał i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.22.W szkole funkcjonują k|asy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

E tat< ! nie f nie doĘczy
p 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spraulie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicmej w publicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 201j r.
poz. 532 z pÓm- zm.),

$ 13 rozporządzenia Minisrra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicmych przedszkolach, szkołach i placÓwkach
(Dz. U. z 2017 r' poz. 1591 z pÓżn. zm.).

Uwagi:

,m

=-W"

Ętut.
b) wychowanie fizyczne,

E tat

! nie

! nie



8.23. W szkole funkcjonują oddziaĘ dwu języczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat< ! nie f nie doĘczy

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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r' w sprawie rmnowych plmtÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓm. zm-) załącmik
do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicmych szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka.

f tut ! nie

ort. ]03 ust. 1 pkt 2 ustclwy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

z pÓźn.zm.),

$17 ust, 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca
SzczegÓłowej organizacji publicznych SZkÓt i publicznych przedszkoli (Dz U. Z

z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.25.w szkole funkcjonuje świetlica.

f tut. f] nie ! nie doĘcry

art. I03 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U.

z pÓźn.zm.),

$17 ust.2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz U. z
z pÓźn.zm.),

Uwagi:

8.26.Liczba uczni w na zajęciach świetlicorrych pod opieĘ jednego nauczycie|a jest zgodna
z przłpisami prawa?

! ta. ! nie ! nie dotyczy

s 7 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią ]7 mąrca 20]7 r. w sprawie
szczegÓtowej orgmizacji publicmych szk5t i publicmych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz- 649
z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.27.Liczba ucznirÓw w oddziałach k|as I - [I szkoĘ podstawowej jest zgodna z przepisami prawa.

! tut ! nie ! nie dotyczy

! 5 wt 2 - 6 rozporz@zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz. 649
z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.28.Liczba ucznirÓw w oddzia|e szkoĘ specja|nej i oddziale specja|nym szkoĘ ogtÓlnodostępnej jest
zgodna z przepisami prawa.

I tat ! nie Ę nie doĘcry

$ 6 ust. 5 rozporządzenia Minista Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓtowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r' poz' 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

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

z 2018 r. poz. 996

2017 r. w sprcrwie
2017 r. poz. 649

z 2018 r. poz. 996

2017 r. w sprowie
2017 r. poz.619



E tat ! nie ! nie dotyczy

$ 8 asr. 5 rozporząĄzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn, zm,).

Uwagi:

8.30.Tygodniorry rryniar zajęć opiekurflcrych i rvychowawcrych z jedną grupą rrychowawczą
w internacie jest zgodny z przepisami prawa.

! tat ! nie f nie doĘczy

$ 8 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji IlIarodowej z dnia 17 marca 20]7 r, w Sprctwie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r' poz. 619 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.3l.oddział przedszkolny funkcjonuje przez
przez organ prowadzący.

! tat< ! nie

caty rok szko|ny, z rvyjątkiem przerw ustalonych

s 12 ust' I rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 roku w sprawie szczegÓtowej organizacji
publicmych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 roku poz. 649 z pÓżn. zm').

Uwagi:

8.32.organizację pracy oddziału pzedszko|nego określa ramorry rozk|ad dnia ustalony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie ktÓrego nauczyciel, kt remu powiermno opiekę
nad danym oddziałem, usta|a dla tego oddziału szczeg łowy rozkład dnia.

E tat ! nie ! nie doĘczy

$)2 ust.4 i 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawb
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz.649 z pÓźn.
zm.).

Uwagi:

8.33.Liczba dzieci w oddzia|e przedszkolnym rvynosi nie więcej niż 25.

! tat I lnle f nie doĘczy

$ 5 ust. 1 rozporzqlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 20l7 r. poz, 649 z pÓźn. zm.)'

Uwagi:

8.34'oddział przedszko|ny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
nie krtÓtszym niż 5 godzin dziennie'

! tat

art, ]3 ust, 1 w n,uiązku z ust.
poz. 996 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

8.35.W oddziale przedszkolnym
prawa.

! tat

! nie f nie doĘczy

5 ustawy z dnia I1 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz, U. z 20]8 r.

Ęgodniowy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami

! nie nie dotvczv

$ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji publicznych
szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r' poz. 649 z pÓźn. zm.),

! l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]4 kwietnia 1992 r, w sprawie warunkaw
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołąch (Dz. U. z 1992 r- Nr 36 poz.
155 z pÓźn' zm.).

Uwagi:

f nie doĘczy



/

8.36.w oddziale przedszkolnym liczba dzieci w oddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi
,przepisami prawa.

! tat< ! nie f nie doĘczy

s 6 ust. 1 i 2 rozporządzenic MEN z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.37. Liczba godzin przeznaczonych na rea|izację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisarni prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasowych 15 lui 30 min w zależności
od możIiwości psychoJizyczłrych i wieku dziecka).

! tat< fl nie Ę nie doĘczy

s 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenią MEN z dnia ]7 mąrcą 2017 r, w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicmych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn' zm').

Uwagi:

8.38.W oddzia|e przedszkolnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

I tat ! nie f nie doĘczy

s 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z &lia ]7 marcą 20]7 r. w sprawie szczegoło.vłej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. LI' z 2017 r' poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.39.oddzial przedszko|ny realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przeplsaml prawa.

LJ taK fl nie f nie doĘczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie zasad orgałlizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedcgogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i plicÓwkach
(Dz' U- z 2017 r. poz. 159I z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.40.Liczba rea|izowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisami prawa.

! tat D nie Ę nie doĘczy

s 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieżry (Dz. U' z 2017 r. poz. 16t6).

Uwagi:

8.4l.Dyrektor szkoĘ/p|actÓwki zatrudnił osobę niebędącą naucrycielem za zgodą LKo?
! tat< ! nie f nie doĘczy

gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej(odpowiedź ,,nie doĘczy,' wybieromy w sytuacji,
nauczycielem).

Jezeli tak' proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art, ]5 ust. 2 ustawy z dnia l4 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz, U. z 20]8 r. poz. 996 z pÓźn.zm,).

Uwagi:



/

8.42.Dyrektor szkoły/placr5wki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

I tat ! nie f nie doĘczy

(odpowiedź ,,nie doQczy,' wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej
nauczycielem).

JeŻę|i tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczvcielem

Liczba godzin

art' ]5 ust. 6 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz' U. z 2018 r. poz- 996 z pÓźn'zm.).

Uwagi:

8.43' Dyrektor szkoĘ/p|actÓwki zatrudnił nauczycie|a nieposiadającego rvyrnaganych kwa|ifikacji
za ZgodąLKo.

! tat ! nie nie dotvczv

(odpowiedź ,,nie doĘczy,' wybieramy w sytuacji,
b ez wymaganyc h h,v alifi kacj i).

JeŻe|i tak, proszę wypełnić tabelę.

Sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji

Liczba godzin

art.I0 ust. 9 ustawy z dnia 26 sQcznia 1982 r.. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20I8 r. poz. 967 z pÓźn. Zm.).

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoły/placrlwki przydziela naucrycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

Ę tut. ! nie

Jeze|i nie, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczvcieli Liczba godzin

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 20]7
h,valifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:

r. w sprawie szczegÓłowych

Inne s postrze żenia kontroluj ącego :



Uwaga.

Wizytator wpisuje w Ęm miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoty/placÓwki

zaobserwowone podczas przeprowadzania konrroli (np. świadczące o nieprawidtowościach

w funkcjonowaniu szkoły/placÓwki), a niebędqce przedmiotem tei kontroli.

9. Zalecenia, termin realizacji: bez zalecefi

Ęrektor szkoĘ/placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może

zgłosić do organu sprawującego nadzÓr pedagogicmy pisemne, umoq/wowane zaslrzeżenia do ustaleri

zawartych w protokole kontroli.

Ąnektor szkoĘ lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecei4 a w przypadku

wniesienia zastrzeże _ w terminie 30 dni od dnia otrz}mania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu

zastrzeże , jest obowiąza,ny powiadomić :

Data i podpis dyrektora

Zgodnie z $ t6 ust'I pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprat,vie

nadzoru pedagogicmego @z. U' z 2017 r. poz' 1658), protokÓł kontroli ztll,łiera parafy kontrolującego
i dy,ektora szkoły lub placÓwki na kłżdej stronie protokołu'

1)

f)




