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PRoToKÓŁ KoNTRoLI DORAŹNEJ
1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Dobrynka 28, 21-530 Piszczac,

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Postolska Jadwiga

3. Termin rozpoczęcia i zakor{czenia kontroli ze wskazaniem dni, w kttÓrych odbyĘ się
crynności kontroli w szkole |ub placrÓwce:l2marc a2O19 r,

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna IlczŃ
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzrÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty, ul. 3

Maja 6. 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: zgodnośÓ funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły

i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 wrzpśnia 199l r. o systemie oświaty (Dz. IJ. z2018 r. poz.1457 z p6źn. zm.)'

b) Ustawa z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z20|8 t. poz.996 z p6źn.zm.),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicmego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U . z20|2 r. poz. 204 z p6źn. zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowvch planÓw
nauczania dla publiczrych szk6ł (Dz'U' z20|7 r. poz.703),

f) Rozporządzenie Minisha Ęyka9ji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacj i publiczrrych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z f017 t ' poz. 649 z p6źn' zm.),

g) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
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8. opis ustalonego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowoŚci:

Informacja o szko|e/placÓwce:

lszkoła podstawowa

Ęs zkoł a po d stawo w a' w ktorej zor ganizowano o dd ział' prze ds zko lny

! szkoła podstawowa' w ktorej zorganizowano oddział przedszkolny

wrazz klasami dotychczasowego gimnazj um

lszkoła podstawo wa zklasami dotychczasowego gimnazjum

!gimna"ju*

! 1 iceum o gÓ lnoks ztałcące

lszkoła branzowa I stopnia

lszkoła branzowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoĘ zawodowej

!technikum

lszkoła policealna

E crp

I cru
Szkoła: dla młod zieĘl dla dorosty.h !

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoĘ

flpozytywna f negatywna

art, 110 tnt'3 ,lstawy z dnia ]4 grudnia 2016 r' - Prawo oświatowe (Dz' U. z 2018 r. poz. 996 z pÓźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ

fuoątpvna ! negatywna ! nie dotyczy

ąrt. ] I0 ust.3 usta*y z dnia I4 grudnia 20]6 r. . Prawo oświatowe (Dz' U. z 2018 r. poz.996 z pÓźn. zm)'

Uwagi:

8.2.Dyrektor szkoĘ po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji

Śzkoły, organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

It"t- lnie
! 17 ust. 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej

brganizac1t piblicmych szkił i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓm. zm.)'

Uwagi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgodnie z ramowym/szko|nym planem nauczania.

Buk fl nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowei z dnia T lutego 2012 r. w sprowie ramowych planriw



nauczania wszkołach publicznych (Dz. U- z 2012 r- poz. 204 z późn. zm,),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprałłie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkót (Dz. U. z 2017 poz.7Oj),

Uwagi:

t
7 8.4.Ęgodniorry rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

Etuk ! nie fnie doĘczy

art. ] ] 0 ust. 4 ustawy z dnia t 4 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 ł. poz. 996 z pÓźn'zm,),

Uwagi:

8.5. Tygodniowy nymiar godzin obowiązkowych zajęc edukacyjnych jest zgodny z ramowym p|anem

nauczania/szkolnym planem nauczania.

Etuk ! nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw

natrcząnia w szkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r' poz. 204 z pÓźn' zm.) - załqcznik adekwatny do typu

kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzmie Ministra Edukacji Narodowej z dtlia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw

naiczgnia dla publicznych szkÓł (Dz U. z 2017 r. poz.703)- - załqcznik adekwany do typu kontrolowanej

szkoĘ.

Uwagi:

8.6.Plan zajęć dydaktyczno.wychowawczych uwzględnia potrzebę rrÓwnomiernego obciążenia uczniriw

zajęciami w poszczłg |nych dniach Ęgodnia.

Etuk ! nie f]nie doĘczy

$4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczetistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placćwkach (Dz.U. z 2003 r.

poz. 69 z pÓm. zm).

Uwagi:

8.1.Liczba godzin zajęć wychowania {izycznegow formie:zajęć k|asowo- |ekcyjnych/zajęć do wyboru
przez ucznirÓwjest zgodna z pĘepisami.

Buk ! nie lnie dotyczy

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych

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

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 201 I r. w sprawie dopuszczahrychform

realizacji obowiękowych zajęć wychowaniafizycmego (Dz. U. Nr 175 z 20I 1 r' poz. 1042).

Uwagi:

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

fltat ! nie ffitie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji lr{arodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planrSw

nauczanią w szkotach publicznych (D,. U. Z 2012 r. poz, 204 z pÓźn. Zm. . Zatqcznik adeh,vatny

do typu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l,{arodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w Sprawie ramowych planÓw

naiczania dla publicznych szkÓt (Dz. U. z 20]7 poz.703) - zatqcznik adekwatny do typu kontrolowanej
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Rozporzqdzenie Ministra Eclukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz. I}. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm'),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 20]7 r, w sprnwie podstalły programowej
kształcenia w zawodach (Dz. I}' z 2017 r. poz.860 z późn. zm').

Uwagi:

8.9. Szkoła rea|izuje zajęcia wychowania do Ęcia w rodzinie zgodniez obowiązującymi przepisarni.

Etuk ! nie lnie doĘczy

! 3, 4rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu
nauczania szkalnego oraz zakresu treści doĄłczqcych wiedzy o życiu selrsualnym człowieka'
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości todziny, Ącia w fazie prenatalnej
otąz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarlych w podstawie programowej. kszrałcenia
ogÓlnego (Dz.U' z 2014 r. poz, 395 z pÓn.zm.).

(odpowiedź ,,nie dotyczy'' wybieramy w przypadku, gĄ rodzicehrczniowie pełnoletni zgłosili dyrektorowi
plsgaąąleqqnacje z udziatu w zajęciach oraz w przypadku szkÓł dla dorosĘch i CKP).

Uwagi:

8.l0.Szkoła realizujeobowiązkowe zajęcia z ilotadztwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

!t"t ! nie lnie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 mmca 20]7 r. w sprawie ramowych plan w
nauczania dla publicmych szkoł (Dz' U. z 2017 r' poz.703).

(DoĘczy szkoły podstawowej i szkoty branżowej I stopnia).

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igii/eĘki jest zgodny z ramowym planem nauczania.

Ę'k ! nie lnie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planćlw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U' z 2012 r. poz. 204 z pÓźn, zm') . załqcznik adekwatny do typu
kontrolowanej szkały'

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 28 marcą 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz' U. z 2017 r. poz.703) - załqcznik adekwatny do typu kontroiowanei
szkoły,

s1 łozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]4 kwietnia ]992 r' w sprawie warunkÓw i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach(Dz. U.1992 Nr 36 piz. l55
z pćźn'zm.).

Uwagi:

8.12.Minima|ny Ęgodniowy wymiar zajęć rewatidaryjnych jest zgodny z przepisami prawa.

Dtat< ! nie ffitle dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planriw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pćźn' zm.) - załqcznik adekwatny do typu
kontrolowanej szkoĘ,

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych plan w
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. tJ. z 2017 r. poz.703) - załęznik adekwany do typu kontroiowanej
szkoły.

Uwagi:

8.l3.szkola zapewnia uczniowi niepelnosprawnemu pomoc naucryciela zatrudnionego w celu
wspri'łorganizowania kszta|cenia intęraryjnego zgoilnie z za|eceniami wynikrjącymi z orzrczenia
o potrzebie kształcenia specja|nego.



/

!tat< ! nie Sri. dory cz1

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie v'arunkott

ź,go,ao,o,io lrsztąłcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych'

ni|edostosowanych społecmie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578

z pÓm. zm.)'

$ 7 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r' w sprawie warunkÓw

Z,go,i,o,*io ltształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

ni;dostosou,anych społecznie i Lagoanych nieiostosowaniem społecm1,rn (Dz.U' z 2015 r. poz. lllj
z p m.zm.).

Uwagi:

E.14'Arkusz organizacji okreś|a |iczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej.

Etuk ! nie

Rozponqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r, w sprawie szczegÓłowej organizacji

publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z pÓżn,zm.)'

Uwagi:

8.15.Szkoła realizuje zajęciz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgoilnie z przepisami
prawa.

Etuk fl nie

Rozporzqdzenie Minisfta Edukacji Narodowej z tia 9 sierpnia 2017 ,r.,w_sryawil 7s1d organizacii

i t zietania pomocy psychologiizno'pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placÓwkach

@z. U. z 2017 r, poz. 1591 z pÓźn' zm').

Uwagi:

8'16.Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowyrn planem

nauczania?

ltat ! nie lnie dotYczY

Rozpotzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w spral,łie ramowych plmlÓw

,oi,,o,io w szkołach publicznych (Dz. t'I' z2012 r. poz. 204 z pÓm. zm.) - zatqcznik adekwatny do typu

kontrolow anej szkoĘ,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 28 nąrca 20]7 r. w sprawie ramołłych planÓw

nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 20}7 r' poz.70j)'

Uwagi:

8'|7.Liczbz rea|izowanych godzin nauczania indywidua|nego przez poszczsg |nych ucznirÓw jes| zgodna
z przepisami.

!tat ! nie ffi'ie doĘczy

$ 8,9 łozporzqdzenia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20]7 r. w sprcwie indywidualnego

bbowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkalnego dzieci i inĄlwidualnego nauczania dzieci

i młodzieży (Dz. U. z 2017 r' poz' 1616)'

$ 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narudowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indyłidualnego

nauczania dzieci i młodzieżry (Dz. U. z 2014 r' poz. I 157z pÓm. zm,).

Uwagi:

8.18.Szkoła organizuje nauczanie w klasach łączonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Etuk ! nie lnie doĘczy

$ /3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r, w Sprawie szczeg łowej

orgonizacji publicznych szkÓt i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 20I7 r. poz. 649 z pÓźn. Zm).

(DoĘczy szkÓł podstawowych).

Uwagi:



8.l9.Szkola rea|izuje po,dzia| na grup}.zgodnie z obon'iązującvmi przepisami prawa:a) jęą'k obc1. no$ oZ\Tn\..

ffi'i. doĘczy

t'i" doĘcryl
c) informatyka(zuwzględnieniem|iczby stanowisk komputerowych w pracowni),

!tat fl nie tti. dotycry
d) zajęciazzakresu kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych ztreściprogramu wynika konieczność prow adzenia

ćwiczen, w tym laboratoryjnych,

!tat< ! nie

e) zajęcia Z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktorych z treści programu wynika konieczność
prowadzenia cwicze , w tym laboratoryjnych,

!tat ! nie t'i. doĘcry
f) zajęcia praĘcznej nauki zawodu.

!ta. ! nie ffirie aotycry
$7 rozponqdzenia Ministra !!1lracii Narodowej z dnia 28 marcą 20]7 r. w sprąwie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 20I7 r' poz.703),

!7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. poz. 204 z pÓŻn. zm.).

Uwagi:

8.20'W szkole funkcjonują k|asy sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ltuL D nie trie aotyczy

$1, 7,8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 pazfuienika 2012 r. w sprawie wartmk vlv)orzenia, olgąnizacji oraz działania oddziąłÓw sportowych'^ szkÓł sportowych o,*-.u6ł mistrz()stw.('l
sportołyego (Dz. U. z 2012 r. poz' 1129),

s2,.9: 10, rozpołzqdzenia M!1i:,,1 E!|lracji Narodowej z dnia 27 marca 20]7 f. ł9 sprawie oddziałÓw
i szk ł sportowych oraz oddziałÓw i szkÓł mistrzostwa splftowego (Dz, ('I' z 20]7 r. poz'ć7|1)'

Uwagi:

8,2l'Liczba uczniÓw woddzia|e integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisamiprawa.
Dtut ! nie tie dotycry

$ 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marcą 20]7 r' w sprcwie szczegÓłowejorganizacji publicznych szMł ipublicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. oło, pd7"..),;.
Uwagi:

8.22.W szko|e funkcjonują k|asy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ltut ! nie ft,ie aotycry

{ 8 rozporzqdzenia Ministra.Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r' w sprawie ząsad udzielaniai organizacji pomocy psychologiczno.pedagogicmej w publicmych szkołach t plaiÓwkach (iz.U' z 20l3 r.poz' 532 z pÓźn. zm.),

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Natodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. ut sprawie zasad organizacjii.yazj!a1!11omocy psycholo,giczno-pedagogicmej w publicmych przedsztcokin' s,wa"i i placÓwkach(Dz.U. z2017 r. poz, 1591 z pÓżn. zm'j.

Uwagi:

E.23.W szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
ś7

17].17
UI

!tat
b) wychowanieftqtczne,

!tat<

! nie

fl nie



/

!tak ! nie ffiri. dotl czl

art.25ustawyzdniaI4grudnia20}6r.Prawooświatowe((Dz,U'z2018r,poz.996zpÓźn'znl.1,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w spralłie ramowych plan<ht.

,oi",o,io w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r' poz. 204 z pÓźn. zm,) załqcznik adekwatny

do typu kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dn2 2| marca 20]7 r. w sprawie ramowych plml<5w

naiczania dla publicmych szkoł (Dz, U. z 2017r. poz,703).

Uwagi:

E.24.W szkole funkcjonuie biblioteka.

Etuk
art. 103 ust. I Ph 2 ustowY z
z pÓźn.zm.),

s17ust.2ph9rozporzqdzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia17marcą20]7^.r'wsprawie
szczegÓłowii organizacji publicznych szkÓł t piblicznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz.649

z pÓm. zm.)'

Uwagi:

8.25.W szko|e funkcjonuje świetlica.

ftuk ! nie

art. 103 ust. t pkt j ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Z poźn.zm.),

s17 ust' 2 ph 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nałodowej z dnia 17 marca 20]7^.n w Spra\vie

szczegÓłowej organizacji publicznych szkoł t pibltcmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r, poz.649

z p m.zm.).

Uwagi:

8.f6.Liczba uczni w na zajęciach świet|icowych pod opieĘ jednego nauczycie|a jest zgodna

z przepisami prawa?

Etuk E nie Dnie doĘczy

$7 ust. 1 - 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej
"organizacji publiimych szkoł i publiczlrych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz.649

z pÓźn. zm').

Uwagi:

8.27.Liczba uczni w w oddziałach k|as I.III szkoĘ podstawowej jest zgodna z pEepisami prawa.

Etak ! nie lnie dotYczY

$5 ust. 2 - 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnla ,17 .1arc-? 20!^.': w sprowie

śzczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i pubticznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz'649

z pÓm. zm').

Uwagi:

8.2E.Liczba ucznirÓw w oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale specjalnym szkoĘ ogtÓlnodostępnej jest

zgodna z przePisami Prawa.

Dtat< fl nie ffiti. dotyczy

s6 ust. 5 rozpotzqdzenia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w spta,łie szczegÓłowej

Zrganizdcji jubli;znych szkoł i publicmych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r' poz.649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

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

D nie

dnia 14 grudnia 2016r. Prqwo oświatowe(Dz. r'].z 2018 r. poz.996

lnie dotyczY

Prawo oświatowe ((DZ. U. z 20]8 r' poz. 996

Itat fl nie ffi'i. doĘcry



f8 ust' 5 rozporzqdzenia ui7i1tm, 
laufucji Narodowej z dni1 ] 

] ̂ 1l1rca 
20]. r' y,sprawie szczegołowejorganizacji publicznych szkół i pubticznych przedszkoli. (Dz. L,. z 20I i r' po:.64q - i,; ).).

Uwagi:

8.3''Ęgodnioły wymiar zajęć opiekuńcrych i wychowawcrych z jedną grupą *'Ychowawcząw internacie jest zgodny z przepiśarni prawa.

!tat< ! nie B'i. doĘcry
s8 ust. 7 rozpolzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dni1 1!31rca 2017 r. w sprawie szczegÓłowejorganizacji publicznych szk5ł i publicznycil przedszkolł (oz. U. z 2017 r. pi.ił, , iai')..j'

Uwagi:

E.3l.oddzial przedszkolny funkcjonuje przłz caĘ rok szkolny, z wyjątkiem przeIw usta|onychprzez orEan prowadzący.

Ętut. lnielnie doĘcry

! 12 ust. 1 rozporuqdzenia MEN z dnia ]7 marca 
^?9!7 .roku w sprawie szczegołowejorganizacjipublicznych szkot i publicznych przedszkoli (Dz. (t. z 20l7 roku poz. ołs ;,ii,.- ,.,l.

Uwagi:

8.32.organizację pracy oddziału przedszko|nego okreś|a ramowy rozkład dnia usta|ony przez dyrektorana wniosek rady pedagogicznej, na poditawie ktrirego nauczycie|, ktrÓrenu powierzono opiekęnad danym oddziałem' usta|a dla tego ;ddziału szczegÓ|.orry rozkład dnia.
Etuk ! nie f]nie doĘczy

$12 ust4 i S.rozporzqdzenia. Mini,stra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawrcszczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i puilicznych płzedszkoli (Dz' (J. z 2017 r' poz. 649 z pÓźn.

Uwagi:

8.33.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym rrynosi nie więcej niż 25.

Et"t ! nie lnie doryczy
s 5 ust. ] rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1! marca 2017 r. w sprawie szczegołowejorganizacji publicznych szh,ł i publicznych przedszkati 1o,. u' , zol i.,.},,.ioi,,ii!,"ł.j.

Uwagi:

8.34'oddział przedszko|ny zapewnia bezplatne nauczanie' rrychowanie i opiekę w czasienie kr tsrym niż 5 godzin dziennie.

Etuk ! nie lnie doĘcąl
art. ]3 ust. 1 w zwiqzku z ust. 5 ustavy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prrłwo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996 z pÓm'zm.).

Uwagi:

E.35.W oddziate przedszko|nym Ęgodniowy wymiar godzin zajęć z re|igiijest zgodny z przepisamiprawa.

Eh"t ! nie lnie doĘczy
f 9 ust. 2 rozporzqdzenia MEN z dnią ]7 marca 2017 r. w sprawie 

'szczegołowej 
organizacji publicznychszkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. u' , zoli ,. pi.^iłl ,,pi^' ,..,1,

$1 rozporzqdzenia Ministra 
'Edukacji 

Narodowej z dnia 14 kwietnią I9g2 r. w spra|ie warunkÓw,,'ł'Ti!łł.iffi."owania nauki religit w publi",nyci p,|"iuu*n t *t,i""i ro". 
.U:;;;, 

Nr 36 poz.

Uwagi:

8.36.W oddziate przedszko|nym |iczba dzieci w oddzia|e integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi



przepisami prawa.

!tat< ! nie

$ 6 ust. I i 2 rozporzqdzenia MEN z dnia
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz.

ffi'ie doĘczy

]7 marca 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej organizacji
U. z 20I7 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

/
Uwagi:

8.37.Liczba godzin przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisami prawa (4-8 godzin realizowonych w odcinkach czasowych 15 lub 30 min w za]eżności
od możliwości psychofizycmych i wieku dziecka).

!tat< ! nie ffi'i. doĘczy

! 17 nt' 1 pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacii
publicznych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r. poz. 649 z p źn. zm').

Uwagi:

8.38.W oddziale przedszko|nym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

!tat ! nie ttie dotyczy

s 17 wt' 1 pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprat,vie szczegÓłowej
organizacjipublicznych sz t i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.39.oddział przedszkolny realizuje za!ęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.

Etat ! nie ffi'i. doĘczy

Rozporzqdzenie Minisła Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad orgmtizacji
i udzielania pomocy psychologiczno'pedagogicmej w publicznych przedszkolach, szkołach i placÓwkach
(Dz' U. z 2017 r. poz. 1591 z pÓm. zm.).

Uwagi:

E.40.Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego prrygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisami prawa.

Itat< ! nie tti. dotycry

$ 8 zsl. ) rozporzqdzenia Minista E&tkacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indyvidualnego obowiękowego rocznego przygotowania pnedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieĘ (Dz. U. z 2017 r. poz- I616).

Uwagi:

8.4l.Dyrektor szkoĘ/plactÓwki zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem za zgodą LKo?
trtat< ! nie ffi'ie doĘczy

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

nauczycielem).

Jezeli tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art. I5 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]8 r. poz,996 z pÓźn.Zm.).

Uwagi:



8.42-.Dyrektor szkoĘ/p|acówki zatrudnił osobę niebędącą naucrycie|em do prowadzenia zajęć z zakresu
ksztalcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

!tat< ! nie Bri. dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zqtrudniono osoby niebędqce.j
nauczycielem).

J eieli tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osrÓb

niebędących
nauczvcielem

Liczba godzin

art. I5 ust. 6 ustawy z dnia I4 grudnia 20I6r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20I8 r. poz. 996 z p źn.Zm.),

Uwagi:

8.43.Dyrektor szkoĘ/placÓwki zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji
za zgodą LKo.

Jtat< ! nie t'ie doĘczy

w sytuacji, sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciera(odpowiedź,,nie dotyczy', wybieramy
b e z wymagany c h h,a al ifi kacj i) .

Jeżeli tak, proszę lvypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli
nieposiadających

kwalifikacji

Liczba godzin

art.I0 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia ]982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U, z 20I8 r. poz. 967 z pÓźn. Zm.),

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoĘ/placÓwki prrydzie|a nauczycielom godziny zgodnie z kwa|ifikacjami.

Etuk ! nie

JeŻę|i nie, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli Liczba godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l{arodowej z dnia lsierpnia 2017 r.
h,valifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz.l s75)

Uwagi:

w sprawie szczegritowych
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Uwaga.

Wizytator wpisuje w Ęm miejscu wazne informacje o działalności statutowej szkoły/placÓwki
zaobserwowone podczas przeprowadzania kontroli (np świadczqce o nieprawidtowościach
w funkcj onow an iu s zkoĘ/pl ac Ów ki), a nie be dąc e p rzedmiotem te i kontroli.

9. Zalecenia, termin realizacji: bez zaleceri

Ą,rektor szkoĘ/placÓwki w ciągtl 7 dni roboczych od dnia otrz5mania protokołu kontroli' moŹe
zgłosić do organu sprawującego nadzÓr pedagogiczrry pisemne, umotywowane zasttzęź.enia do ustaleri
zawaĄch w protokole kontroli.

Ąnektor szkoły |ub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|eceil, a w przypadku
wniesienia zastrzeze _ w terminie 30 dni od dnia otrą,mania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzeże , jest obowiązany powiadomić:

1) organ spt
2) organ pr(

oęa"l-.tw. i:

9ł"O)'łfl,.ft.,....
(miejscowość, data
Dyrektora szkoły/,

Data i podpis dyrektof#ś

Zgodnie z !1-6 ust.lph 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawte
nadzoru pedagogicmego (Dz. I]. .z 2017 r. poz. 1658)' protokÓł konttoli zawieri parafu kontroĘqcego
i dyrelaora szkoły lub placÓwki na każdej'stronie protokoi,łu..

Poświadczam odbiÓr protokołu kontroli:
:Łi"jt.---E ii'ŁtiT':{ $ ?4K8




