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KURATORIUM oŚwIATY w LUBLINIIE
DELEGATURA w BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Brzeska 4|; 21.500 Biała Podlaska,
Telefon: 83-34-38'173. Fax: 83-3 4'34'283'

wrvw.kuratorium.lublin.pl" e-mail: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy - DBP. 5533.123.2019. HI

Ntrmer upoważniena: 5533 ,123.20|9. H|

Data wydania upowaźnienia: 4 marca20|9 t.

Nr kontroli w rejestrze szkoĘ: 1/2019

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

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

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNEJ

1. Nazrva i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. Jtiliana Ursyna Niemcewicza w Neplach'

ul. P mkowa 22, 21 -550 Terespol.

2. Imię i nłzwisko dyrektora szkoły: Mariola Borodziuk

3. Termin rozpoczęcia i zakoriczenia kontro|i ze wskazaniem dni' w ktÓrych odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub plac wce: 11 rnarca 2019 r'

4. Imię i nazwisko kontroĘącego: Hanna llczuk

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty' ul. 3

Maja 6,20-950 Lublin
6. Tematyka kontro|i: zgodność firnkcjonowania szkoĘ z arkuszem organizacji sz,kĘ

i przepisami prawa w roku szkolnym 20l8lt9
7. Podstawa prewna:

a) Ustawa z dnia 7 września 199l r. o systernie oświaty (Dz' U. z20IE t' poz. |457 z p źn. zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz' 996 z p6źn. zm.\,

c) Rozporządzenie Minisfra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz.U.22017 r. poz' 1658)'

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
,7 |utego 2012 r. w sprawie ramowych p|anÓw

nauczania w szkołach publiczrrych (D z.U ' z 2o|2 r. pz204 z p6źn. zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych p|anÓw

nauczania dla pub|icmych szkć (Dz.U. z2017 r. poz.703)'

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z & a t7 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej

organizaoji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli @z. U. zf0|7 r. poz. 649 zp6źn. zm,),

g) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
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8. opis usta|onego stanu fakĘcznego' w tym ujawnionych nieprawidłowości:

fnformacja o szkole/plac wce:

f] szkoła podstawowa

ffi szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorganizowano oddział przedszkolny

I szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorganizowano oddziałprzedszkolny
wraz z klasami dotychczasowego gimnazjum

f szkoła podstawo wa zklasami dotychczasowego gimnazjum

fl gimnazjum

f] liceum ogÓlnoks rtałcąee

fJ szkoła branzowa I stopnia

fJ szkoła branzowa I stopnia z klasami dofychczasowej zasadniczej szkoĘ zawodowej

fJ technikum

I szkoła policealna

[] crp

I cru
Szkoła: dla młodzieĘfi dla dorosłvch I

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ

I pozytywna I negatywna

II0 ust,3 ustawy z dnią 14 grudnią 20I6 r. . Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 996 z pÓźn.zm),

do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ
I poąytywna n n"guffiu f] nie doĘcry

fft, ] 10 ust.3 usta'ły z dnia 14 grudnia 2016 r' . Prawo oświatowe (Dz' II, z 2018 r. poz. 996 z pl5m. zn).
Uwagi:

8.2.ĘreJrtor szkoĘ po dniu 30 wrześniawprowadzi| zmiany do zatwierdzonęo arkusza organizncjl."fi.o;"o o"o*adzący zatwierdził te zmiany.

$ 17 ust, 9 rozponqdzenia Ministta' Edttfucji Narodowej z dnia t-7- małca 2017 r. w sprawie szczegołowejorganizacji publicmych sz|roł i publicznych przedszkoli (Dz. tJ. z 20t7 r' poz. dłc , pi;;, ii.l'-
Uwagi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgoilnie z ramov.ym/szkolnym planem nauczania.

fl nie

art.

b)

Etut

*r{pt



Rozporzqdzenie Ministra Mukacji Nałodowej z ńlia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planólł
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.204 z późn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrcą 20]7 r. w sprawie ramovych pkmów
nauczania dla publicmych szhi'l (Dz. IJ. z 2017 poz. 703).

Uwagi:

8.4. Tygodniowy rozkład zajęc jest zgod ny z zttwierdzonym arkuszem organizacji.

Ę tak fl nie fl nie dotycry

Prawo oświalowe (Dz. U. z 20]8 r. poz. 996 zp źn.Zm.).art. I I0 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uwagi:

8.5. Tygodniowy wymiar godzin
nauczania/szkolnym planem

Itut

obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowym planem
nauczania.

fl nie

Rozporzqdzenie Ministta Efukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U, z 2012 r. poz' 204 z pÓm, zm.) - załqcznik adekwatny do typu
kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Minislra Edukacji Narodowej z dnią 28 marca 20]7 r' w sprawie ramowych planÓw
nauczmtia dla publicznych szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz, 703). - załqcmik adekwany do typu kontłolowanej
szkoły.

Uwagi:

8.6.P|*n zajęć dydaktyczno-wychowawcrych rrwzg|ędnia potrzeĘ nÓwnomiernego obciążenia uczniÓrv
zajęciami w poszczegÓ|nych dniach Ęgodnia.

Ętut I nie f] nie datyczy

$ 4 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej i Spottu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2003 r.
poz, 69 z pÓźn. zm)'

Uwłgi:

8.7.Liczba godzin zajęc rrychowania tizycznego w formie: zajęc k|asowo- lekcyjnych/zajęć do wyboru
przez uczniÓw jest zgodna z przepisami.

I tut fl nie ! nie doĘczy

$ I rozporzqdzenia Ministruł Mukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
form realizacji obowiqzkowych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz.7 322),

! I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodoułej z dnia 9 sierpnia 2011 r. lt, sprawie doplazczalnych form
realizacji obowiękow.vch zajgć -łłychowania fzycmego (Dz, LI. Nr I75 z 201I r. poz. 1042),

Uwagi:

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

I tat< I nie nie doĘcąy
Rozporzqdzenie Ministrą Eclukacji IVarodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprc[wie ramowych plant5w
nauczania w Szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz.204 z poźn. zł?t, - Załqcznik adelo,yątnv
do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2at7 r. w sprawie ramowych plartÓw
nauczałxia dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 20]7 poz. 703) - załqcznik adekwatny tto Ępu kontroiowanej

ciil"Qc



szw,
Rozporzqdzenie Minisfta Edukacji Narodo.słej z dnia 7 lutego 2012 r' w sp|awie po^touy programowej

kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz' 184 z pom' zm.)'

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3] marcą 20]7 r. 1, sptowie podstaw programowej

kształcenia w zawodach (Dz' t]. z 2017 r' poz. 860 z pom' zm,)'

Uwagi:

8.9. Szkola realizuje zajęcia wychowania do Ęcia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

fltut I nie fl nie dotyczy

$ 3, 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu

nauczania- ,,kol,ngo oraz zaktesu treści dotyczqcych wiedzy o żyłciu seksualnym czlowieka,

o zasądach świadoinego i odpowiedzialnego rodzicielswa, o wartości rodziny, Ęcia w fazie prenatalnej

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji z(Iwartych w podstawie programowej kształcenia

og\lnego (Dz.I}. z 20I1 r' poz. 395 z pÓm. zm.).

(odpowiedź ,,nie dotyczy,, wbieratry w przypadka gdy rodzice/rcmiowie petnoleni zgłosili dyrekorowi

LŁSlugl,ąpg,jg z udziału w zajęciach oraz w przypadku szkÓI dla dorosłych i CKP).

Uwagi:

8.10.Szkoła realizuje obowiązkowe za!ęia z doradztwa zawodowego zEodt0lie z obowiązującymi

pnepisami prawa.

I tak f nie fl nie dotyczy

ntarca 2017 r. w sprtrwie ramowych planowRozporzqdzeł,ie Ministra Edukacji I,{arodowej z dnia 28

nauczania dla pubticząlch szkÓł (Dz. U, z 20I7 r. poz. 703).

(DoĘczy szkoty podstawowej i szkoły branżowej I stopnia).

Uwagi:

E.ll.Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igii/etyki jest zgodny z ramowym p|anem nauczania.

Ett flnie flniedotYczY

Rozporzqdzenie Mini,*tra Edukacji Narodowej z dnia 7 tutego 2012 ł. w sprawie rmnowych planÓw

,o*,o,io w szkołach publiczry,cn @,. u' z 2012 r' poz. 204 z pÓm. zm.) - załqcznik adekwalny do Wu
kontrolołłanej szkoły'

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. u, sprawie ramowych planÓw

naiczania dla publicznych szkał (Dz. IJ. z 20t7 r- poz.703) - załqcmik adekwatny do typu kontrolowanej

szkoły'

$ t rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 14 kwienia 1992 r. w sprawie warunkÓłł i sposobu-o,g*t,,**io 
nauki religii w publicmych przedszkolach i szkołach (Dz, U. 1992 Nr 36 poz. 155

z pÓm. zm.)'

Uwagi:

8.l2.Minimalny Ęgodniony łymiar zajęć rewa|idacyjnych jest zgodny z przepisami prawa.

fitut, fl nie f] nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodou,ej z dnia 7 tutego 2012 r. w sp1awi1. ramowych planć,łł

,oi",o,io w szkołach publicmyci rn,' u. z 20]2 r' poz. 204 z pttźn. zm') - zalqcmik adekwatny do Wu
kontrolowanej szkoĘ,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 28 mmcą 20]7 r' w sprawie ramowych plcmÓw

naiczania dla publicznych szkÓł (Dz. I]. z 2017 r. poz.703) - załqcznik adekwatny do lypu kontrolował,ej

szkoły.

Uwagi:

8.13.Szko|a zapewnia uczniowi niepe|nosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionęo w ce|u

wsp.ńłorganizowania ksztalcenia intęrocyjnego zgodnie z za|eceniami wynikającymi z otzeclnnia

ur! @- ąr^



o potrzebie kształcenia specjalnego.

fJ tat D nie fi nie dotyczy

$ '7 rozporzqdzenia Miłlistra Edukacji Nąrodowej z dnią 9 sierpnia 20t7 r. w sprawie wąrunk w
organizowanią ksztatcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanvch społecznie i zagrożoąłch ruiedostosowaniem społeczn3łm (Dz.U. z zot7 r.^poz. I578
z pÓźn. zm.),

ś.7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 20t5 r. w
organizowąnia laztałcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mtodziery
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosiosowaniem społecznyrn (Dz.U,

sprawie warunkÓ,łu
niepełnosprawnych,

z 2415 r. poz. 1113,,
z pozn. zm.).

Uwagi:

8.l4.Arkusz organizacji określa liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psyc hologiczno-ped agogicznej.

Ę tut fJ nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegćłowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszknli (Dz' U. poz- 649 z pÓżn. zm.).

Uwagi:

E'l5.Szkoła rea|izuje zaięia z zakresu pomocy psychotogiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami
praw'.

Itut fJ nie

Rozporzqdzenie Minislra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicmej w publicznyvh przedszkolach, szkołach i placÓwkach
(Dz. U. z 2017 r' poz, 1591 z pÓźn. zm.)'

Uwagi:

8.16.Tygodniorvy rrymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowym p|anem
nauczanir?

fi tut fl nie f] nie doĘczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
naucząnia w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 201 z pÓźn. zm)
kon|rołowanej szkoĘ,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Il,Iarodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r,
nauczonia dla publicznych szk ł (Dz. U. z 20I7 r, poz.7a,.

w sprdrwie ramowch planrSw
. załqcznik adehłlatny do typu

Uwagi:

8.l7,Liczba realizowanych
z przepisami.

il tat<

w sprawie ramowych planriw

godzin nauczania indywidualnego przez poszczegrÓlnych uczniÓw jest zgodna

I nie I nie dotyczy

s 8, 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r' w sprawie indywidualnego
obowiękowego rocznego przygotował,ią przedszkolnego dzieci i indywi nlnego nauczania dzieci
i młodzieĘ (Dz. U, z 2017 r, poz. 1616),

$ 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
ntuczania dzieci i młodzieĄ (Dz. U' z 20l4 r. poz. 1157 z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.I 8.Szkola organizuje nauczanie w k|asach |ącmn ych zgoilnie z obowi4zującymi prz,episami prawa.

Ll tat< I nie fi nie dotyczy

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w Spro'v|/ie szczegÓłowej
orgąniza,cji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649 z p źn, Zm.).

(DoĘcz1ł szkÓt podstaw owych).

ul!ce



Uwagi:

8.19.Szkoła realizuje podzial na grupy zgodnie z obowiązującymi pnepisami prawa:
a) ję'yk obcy nowoĄrtny,

fJ tat< fl nie

b) wychowanie ftryczne,

I nie dotyczy

f tat tr nie fi nie dotyczy

c) informatyka(zuwzględnieniern |iczby stanowisk kornputerowych w pracowni),

I tar fl nie fi nie dotyczy

d) zajęciaz zakresu kształcenia ogÓlnego, na ktÓrych z treści programu wynika konieczność prowadzenia

ćwicze ' w LVm laboratoryjnych,

fl tat< I nie I nie doĘczy

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktorych z treści programu wynika konieczność

prorvadzenia ćwiczeti, w $m laboratoryjnych,

f, tat I nie

0 zajęciapraktycznej nauki zawodu.

I nie dotyczy

n tan fl nie ffi nie dotyczy

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marcą 2017 r. w sprawie ramowych planÓw

nauczania dla publicmych szkÓł (Dz. U. z 2017 r' poz. 703),

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 7 lutego 20]2 r. w sprtwie ramotych planÓw

nauczania w szkołach publicznych @z. U. z 20l2 r. poz. 204 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.20.W szko|e funkcjonują ktasy sportowe zgodnie z obowĘującymi przepisami prawa.

I tut I nie fi nie dotyczy

$ 1' 7, 8 rozporzqdzenia Minisfta Edukacji Narodowej z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie warunkÓw

tworzenią, 
-organizacji oru działania oddziałÓw spartowych, szkÓł sportowch orąz szkÓł mistrzostwa

sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129),

s 2, g, 10, rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 rulrca 2017 r. w sprawie oddziałÓw

i szk6ł sportowych oraz oddziałÓw i szkoł mistrzostwą sportowego (Dz, U. z 2017 r. poz'67I),

Uwagi:

8.2l.Liczba uczniriw w oddzia|e integracyjnym iest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

I tat fl nie I nie dotyczy

$ 6 rozporzqdzenia Ministra Eduk*cji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r. w sprawie szczegołowej

organizicji publicztlych szlał i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pt5źn. zm').

Uwagi:

8.22.W szko|e funkcjonują ktasy terapeutyczne zgodnie z obowĘującymi przepisami prawa.

fl tat< I nię I nie dotyczy

S B rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kv,ietnia 2013 r. w sprm,ie zasad udzielania

i,,gaiizacii p,mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkałach i plocÓwklch (Dz.U. z 2013 r.

poz. 532 z pÓzn. zm)'

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r- w sprawie zasad organizacii
i ,d,i"li"ta po.ocy psychologiczno-pedagogicmej w pubticzttych przedszkoląch, szknlach i placiwkach
(Dz, U. z 20!7 r. poz' I59l z p żn' zm.).

Uwagi:

tu-l'/ r/



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

fl tat fJ nie nie dotyczy

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

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodołłej z dnia 7 lutego 2012 r, w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkoląch publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) _ załqcmik adekwany
do typu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Mukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla puhlicznych szkoł (Dz' U. z 2017 r. poz.7Oj).

Uwagi:

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka.

B,a. fl nie

dnia 14 grudnia 20]6 r. Prgwo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996(nt. 103 ust. I pkt 2 ustawy z
z pÓm'zm')'

!l7 ust. 2 pkt 9 rozporzqdzenia Ministrą Edulracji Narodowej z dnia 17 nąrca 2017 r' w sprawie
szczegołowej organizacji publicznych szkłłł i publicmych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz' 649
z p m. zm.).

Uwagir

8.25.W szko|e funkcjonuje świetlica'

Et"t
art. I03 u,st. I pkt 3 ustawy z

fl nie X nie dotyczy

dnia 11 grudnia 2016 r. Prawo oświątowe ((Dz. U,
z pÓźn.zm.),

!17 ust.2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca
szczegÓłowej organizacji publicznych SzkÓł i publicznych przed,szkoli (Dz. U. Z

z 2018 r. poz. 996

2017 r. w sprrwie
2017 r. poz.649

z pÓźn,zm.).

Uwagi:

8.26Jiczba ucznirÓw na zajęciach świetlicorrych pod opieĘ jednęo nauczycieta jest zgodna
z przepisami prawa?

f tut I nie I nie doĘczy

f 7 ust. 1 . 3 rczporzqdzenia trłlinistra Edukacji Narodowej z dnią 17 marca 20]7 r. w sprawie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r, poz. 649
z p m. zm.),

Uwagi:

8,f7 ,Liezba lczlirÓw w oddzialach k|as I . III szkoĘ podstawowej jośt rgodna z pnepisami prawa.

f,tut fl nie fJ nie dotyczy

$ 5 ust. 2 - 6 rozprzqdzenia Ministra Mukacji Narodowej z dnia 17 marcą 2017 r. w sprawie
szczegÓłowej organizacji publicznych szk ł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn. zm,),

Uwagi:

8.28.Liczba uczniÓw w oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale specjn|nym szkĄ ogtÓ|nodostępnej jest
zgodna z przepisami prawa.

fl tat< fl nie I nie doĘczy

$ 6 ust. 5 rozporzqdzenia Mtnistra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w spr(rwie
organizącji publicznvch szkÓł t publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r, poz. 649 z pÓźn. Zm.).

Uwagi:

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

szczegÓt()wej

crQD-r,



fJ tat< fl nie I nie dotyczrv

S 8 ust- 5 rozporzqdzenia Minista Mukacji Nandowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegdowej
organizacji publicznych szkoł i publicznych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm,)'

Uwagi:

8.30.Tygodniowy wyminr zajęć opiekurflczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą
w internacie jest zgodny z przepisami prawa.

I tat fl nie I nie dotyczy

$ 8 złsr. 7 rozporzqdzenia fuIinistra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r, w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznychprzedszkoli (Dz. U. z 20I7 r, poz. 649 z pÓźn. znx.).

Uwagi:

8.3l.oddział przedszkolny funkcjonuje
przez organ prowadzący.

przez, cały rok szko|ny, z rvyjątkiem przerw ustalonych

f tut* fl nie fJ nie dotyczy

$ 12 usl. 1 razporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 rokl w spra|yie szczegÓłowej organizaĄi
publicmych szkÓł i publicznych pnedszkoli (Dz. U- z 2017 roku poz. 649 z pÓżn. zm.).

Uwagi: Z informacji dyrektora wydka, ze przerwa zostałą ustalona w terminie od I ] lipcada jl sierpnia

832.organizację pracy oddzialu przedszkolnęo określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
na wniosek rłdy pedagogicznej' nr podśtswie ktÓręo nauczyciel' ktÓremu powierrono opieĘ
nad danym oddziałem, ustale dl& tego oddziału szczegÓłoły rozklad dnia.

tak I nie fl nie dotycry

śI2 ust.4 i 5. rozporzqdzenia Ministra Edukacji l{arodowej z dnia 17 łnarca 2017 r. w sprawie
szczegÓtowej organizacji publiczłtych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz, U, z 20]7 r, poz. 649 z pÓźn,
zm.).

Uwagi:

8.33.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż25,

I nie dotyczyItat fl nie

$ 5 ust' l rozporzqdzenia Ministra Edukacji.Narodowej z dnia 17 marca 2017 t. w spławie szczegołotłej
organizacji publicmych szlrńł i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r' poz. 649 z pÓm' zm').

Uwagi:

E.34.oddzial pnedszko|ny zapewnia bezpłatne nauczanie, rrychowanie i opiekę w czasie
nie kr tszym niż 5 godzin dziennie.

f ta. I nie I nie dotyczy

ust. 5 ustawy z dnia 11 grudnia 2()16 r. Prawa oświątowe (Dz. U. z 20]8 r.art. 13 ust. I w nttiqzku z
poz. 996 z pozn.zm.).

Uwagi:

8.35.W oddziale przedszko|nym tygodniorvy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami
prawa.

Itut D nię I nie dotyczy

$ 9 ust.2 rozporzqdzenia MENz dnia ]7 marca 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej
szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz, 619 z pÓźn. Zm.),

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 r.
i sposobu orgilnizowania nauki religii w publicznych przedszkotach i szkołach (Dz.
155 z poźn, Zm).

Uwagi:

orgąn izacj i publicznyc h

w Spr$wie warunkÓw
U. z 1992 r. Nr 36 poz.

I

tr:
&r/G,



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

fl tat ! nie I nie dotyczy

$ 6 ust. I i 2 rozponqdzenia MEN z dnią 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg łowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych plzedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓm' zm.).

Uwagi:

8.3?.Liczba godzin pneznaczonych na rea|izację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisami pnwa (4-8 gofuin realizowanych w odcinkach czasowych 15 lub 30 min w zależności
od możliwości psychofizycmych i wieku dziecka),

D tat fJ nie Ę nie doĘczy

s 17 t'tst. 1 pla 8 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 mmca 2017 r. w sprawie szcngołoulej organizacji
publiczttych szkał i publicmych przedszkoli (Dz- U. z 2017 r' poz. 649 z pÓm' zn.)'

Uwagi:

838.W oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęia rewalidacyjne zgodnie z przepisomi prewa.

fl tat ! nie fi nie dotycry

$ 17 ust. 1 plc 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marcą 2017 r- w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z p źn. zm.).

Uryagi:

8.39.oddział przedszkolny rea|izuje zljpia z zakresu pomocy psychologiczno.pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.

Itut I nie I nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicmej w publicmych przedszkolacĘ szkołach i placÓwkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 159I z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.40.Liczba realizowanycb godzin indywidualnęo obowiązkowego rocznego prrygotowania
pnedszko|nego dzieci 6 |etnich jest żgodna z pfzepisami prawa'

Ll tat< fl nie I nie dotyczy

$ 8 ust. I rozporzqdzenia lufinistra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. łł sprawie
indywidualnego obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
narczania dzieci i młodzieżry (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

Uwagi:

E.4lJ)yrektor szkoĘ/plac wki zatrudnil osoĘ niebędącą nauczycie|em za zgodę LKo?
E tun f| nie I nie dotyczy

(odpowiedz ,,nie doĘczy,' wybieramy w sytuacj| gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej

nauczycielem).

Jeżeli tak, proszę wypełnić tabelę'

Rodzaj
prowłdzonye h

zajęć

Liczba osÓb

niebędąeyeh
nauczycielem

Liczba godzin

aft, I5 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2aI6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓzn.złn).

Uwagi:

c-o/ / c-', K



8'42.Dyrektor szkoĘ/p|acówki zatrudnił osobę nieĘdącą nauczycielem do prowadzenia zejęć z zakresu
kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącęo.

, Itat ! nie I nie dotycry

(odpowiedź ,,nie doĘczy', wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej
nauczycielem).

Jezeli tak, proszę wypetnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęc

Liczba ostib
niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art. ] 5 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnią 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 996 z p6m.zn.)
Uwagi:

8.43. Ęrektor szkĄ/placÓwki zatrudnil nauczycieta niepooiadającego rymaganych kwa|ifikacji
za zgodą LKO.

f tat fl nie I nie dotyczy

(odpowiedź ,,nie dotyczv,, wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zatrwdniono nauczyciela
be z wymaganych kwalifi kacj i).

.Ieżeli tak, proszę wypełnić tatlelę'

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji

Liczba godzin

ąrt.]0 ust, 9 ustawy z dnia 26 sĘcznia I982 r, _ Karta Nauczyciela (Dz, U. z 20tB r. poz, 967 z pÓźn, Zm.).

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoĘlp|acÓwki przydziela naucrycielom goclziny zgodnie z lcwa|ifikacjami.

Itut I nie

Jezeli nie, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczvcieli Liczba godzin

Rozporzqdzenie Ministfa E ulracji Narodowej z futią I sierpnia 2017 r. w sprawie szczegÓłowych
bwalifikacji wymaganych od ncuczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:

Inne spostrzeżenia kontrolującego:

,r/rl l-0



Uwagu
Wizytator wpisuje w Ęn miejscu ważne irlformacje o działalności
zatsbsenl,o,wane podczas przeprowadząnia kontroli (np. świadczqce
w funkcj onow aniu szkoĘ/placÓwki), a

statutowej szkoły/placÓwki
o nieprawidłowościąch

9, Zalecenia, termin realiza cliz bez zalece

Dy.ektor szkoły/placÓwki w ciągu ? dni robocąych od dnia otrzymania protokofu kontroli, możezgłosić do organu sprawującego nadzÓr pedagogiczlly pisemne, umotywowane zastrzeż'enn do ustalęzawartych w protokole kontroli.

. Dytektor szkoĘ lub p|acÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|eceit, a w przypBdku
rłmiesienia zastrzeżeri - w terminie 30 dni od dnia otrrymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzeże , jest obowiązany powiadomić:

Poświadczam odbiÓr protokołu kontroli :

Zgodnie z $ 16 ust'l pkt 7 rozoonQdzenia Ministra Mukacii Narodowei z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawienadzoru pedagogiczieso @ź. U'. 
'z 

2017 ,. p*. i;;q.-";,iokÓł kontroti zawiera par{y kontrolujqcegoi dyrekora szkoĘ lub ptacÓwki na każdej 
'n,ii" 

p,,toki,...-.-

"'dtfu.t/ 
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l) organ sprawujący nadzor pedagogi czny o sposob ie rca|izacji za|eceft;2) organ prowadzący szkołę lub placÓwkę o oLzymaniu zaleceri i sposobie ich realizacji.
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