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Numer upowaźnienia: DBP.5533.|43.2019. H|

Data wydania upoważnienia: 12 marca 2019 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoĘ: 1/2019

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lube|ski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: 7 małca 20|9 t., romlowa te|efoniczna.

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Czesława Tanskiego w Zespole PlacÓwek

oświatowych w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5' 2l-505 JanÓw Podlaski.

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Arkadiusz Podskok

3' Termin rozpoczęcia i zako czenia kontro|i ze wskazaniem dni' w ktrÓrych odbyĘ Ę
czynności kontroli w szko|e lub placrńwce: l 5 marca 20 l 9 r.

4. Imię i nazwisko kontroĘącego: Hanna llczŃ
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaĘ' ul. 3

Maja 6,20-950 Lublin
6' TemaĘka kontro|i: zgodność funkcjonowania szkoĘ z arkuszem organizacji szkoły

i przepisami prawa w roku szkolnym 2018119
7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 wrzęśnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz' U. z2o18 r.poz. 1457 zp źn' zm')'

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 20l6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20l8 r. poz.96 z p6źn. nrl.)'

c) Rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnix 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogiczrego (Dz.U.22017 r. poz. l65E),

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

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U . z 20If r. poz. f04 z p źn. tm.),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mar.ca 201,7 r. w sprawie ramowych planÓw

nauczania dla publicznych szkoł (Dz.U. z20|7 t, poz.703),

f) Rozporządzerrie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicznych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z20I7 t. poz.649 zp6źn. zln.\,

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

rnformacj a o szko|e/p|acÓwce :

fi szkoła podstawowa

I szkoła podstawową w ktÓrej zorganizowano oddział przedszkolny

f] szkoła podstawowa' w ktÓĘ zorganizowano oddział przedszkolny
wraz z k|asami dotychczasowego gimnĘum

f| szkoła podstawo wa zk|asami dotychczasowęgo gimnĘum

I gimnazjum

f] liceum og lnoks dałcące

fJ szkoła branżowa I stopnia

fJ szkoła branzowa I stopnia z klasami dotychczasowej zusadniczejszkoĘ zawodowej

fl technikum

f] szkoła policealna

[] crp

D cru
Szkoła: dla młodzieżry d|a dorosły"h D

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza arganizacji szkoĘ

I pozytywna I negatywna

]I0 ust.3 ustawy z dnia I4 gru.dnia 20]6 r. - Prrlwo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z p źn.zm),

do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoĘ
I pozyrywna n n"gu'y,inu f] nie dotycąl

art' I ] 0 ust.3 ustawy z dnia 14 gradnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Df. U. z 2018 r. poz. 996 z p źn. zm).

Uwagi:

82.Dyrektor szkoły po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonęo arkusza oĘauizgcjiszkoĘ organ prowadz4cy zatwierdzi| te znrianv.
Etuk ! nie

f 17 ust, 9 rozporzqdzenia Ministra. Edukacji Nałodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicmych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. ołc , pai;. ii'').

Uwagi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgodnie z remorym/szko|nym ptanem nauczania.

art.

b)

f,tut f nie
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Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
nauczania w szkołach publiczłrych (Dz. U. z 20] 2 r. poz. 201 z poźn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.

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

Uwagi:

w Sprfiwie ramowycłt planÓw

w sprcw,ie ramowych planÓw

8.4.Tygodniowy rozkład Zajęajest zgodny zzatwierdzonym arkuszem organizacji.

Itut ! nie fl nie dotyczy

ąrt. I I0 ust. 1 ttstgwy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo osl,ęialowe (Dz, U. z 20I8 r, poz. 996 z poźn. zm.).

Uwagi:

8.5. Tygodniowy wymiar godzin
nauczania/szkolnym planem

fitut

obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramołYym planem
nauczania.

fl nie

Rozporzqdzenie }ufinistra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w spravie ramowych planÓw
nauczania w szkołąch publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz' 204 z p5m. zn) - załqcmik adela,vany do typu
kontrolowanej szkoĘ'

Rozporzqdzenie Minisaa Mukacji Narodowej z dnią 28 mąrca 2017 r. w sprawie ranowych plan w
nauczania dla publicmych szkoł (Dz. U' z 2017 r. poz. 703)- - załqcmik adekwatny do typu kontrolowanej
szkoły.

Uwagi:

8.6. P|an zaj$ dydaktyczno.łYchowawczych uwzględnia potrz,eĘ rrÓwnomiernego obciążenia uczniÓw
zajęciami w poszczęrÓlnych dniach tygodnia"

f,tut I nie fJ nie doĘczy

$ 4 rozporzqdzenia lufinistra Edukacji i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w spruwie
bezpiecze stwa i higteny w publicmych i niepublicztrych szkołach i plac wlrach (Dz.U. z 2003 r.
poz. 69 z pÓm. zm).

Uwagi:

8.7. Liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęc klasowo. lekcyjnycVzajęć do wyboru
przez ucznirÓw jest zgodna z przepisami.

Et"L fl nie f] nie doĘczy

s 1 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 20]7 r. w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiqzkavych zĘęć wychowaniafaycmego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322),

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. u sprawie dopuszczahych form
realizacji obot'ł,Ękowych Ąęć vychowaniafizycmego (Dz. U' Nr l75 z 2011 r' poz. 1042).

Uwagi:

8.8. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zrwodowęo (teoretycztrego' praktycznego
i praktyk zawodołych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

I tat< fl nie I nie doĘcry

Rozporzqdzenie Ministła Edukacji Natrodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nąuczania w szkałach publicmych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z p źn. zm - załqcmik adekwatny
do Ępu kantrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw
nąuczania dla publicznych szkoł (Dz' U. z 2017 poz. 703) - załqcmik adekwatry do typu kontroloyan"j '^(r'ę



szkoły,

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

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm').

Uwagi:

8.9. Szkoła realizuje zajęcia rrychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowĘującymi przepisami.

Etut fl nie I nie doScry

$ 3, 4 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]2 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu
nauczania szkolnego orąz zalrłesu teści dotyczqcych wiedzy o życiu seksualnyn człowieko,
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ęcia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej probeacji zavartych w podstawie programowej ksztąłcenia
ogÓInego (Dz.U. z 2014 r. poz. 395 z pÓźn. zm')'

(odpowiedz ,,nie doĘczy,, urybierany w przypadku, gdy rodzice/rcmiowie pełnoleni zgłosili dy.ekorowi
pisemnq reąvgnacje z udziału w zajęciach oraz w przypadku szkÓł dla dorosĘch i CKP).

Uwagi:

8.10.Szkoła rea|izuje obowiązkowe zajęcia z dorgdztwa zawodowego zgodnie z obowĘującymi
pzepisami prawe.

f tut I nie f] nie doĘcry

marca 2017 r. w sprawie ramowych plan wRozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
nauczania dla publiczrtych SzkÓł (Dz. U. Z 2017 r. poz. 703).

(Dotyczy szkoĘ padstawowej i szkoĘ branżowej I stopnia).

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii/eĘki jest zgodny z ramowym planem nauczania.

fl nie dotyczyĘtut. I nie

Rozporzqdzmie Miniśtra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w q,fąwie ramowych planÓłł
natrczania w szkołach publiczttych (Dz' U' z 2012 r. poz' 204 z pozn- zn.) . zdqcznik adekwatny do typu
kontrolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r. w spłcwie ratno.łlych planĄvl
nauczania dla publicztlych szlał (Dz. U. z 2017 r. poz,703) . zalqcznik adekwatny do typu kontrolowanej
s,koły'

$1 roąlorzqdzenia Ministra Edukacji Nałodo.łłej z dnia 14 k,vietnia 1992 |. w sprawie wartmkÓw i sposobu
organizowania nauki religii w publicmych przedszl<olrch i szkołach @z. U, 1992 |lr 36 poz' 155
z pÓm. zm.).

Uwngi:

E.l2.Minimalny tygodnioły łymiar zajęć rewa|idacyjnych jest zgodny z pnepisani prawa.

tak fl nie f] nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 20]2 r. poz. 201 z pÓźn. Zm.) . załqcznik
kontrolowanej szkoĘ,

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
nąucząnia dla publicznych szkÓt (Dz. U, z 2017 r. poz.703) - załqcznik adelanatny do

ramowch planÓw
adelrvuatny do typu

ramowych planÓw
Ępu kon,trolowanej

szkoły.

Uwagi:

8.13.Szkoła zapervnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego w
wspÓłorganizowania kształcenia integracyjnego zgodnie z za|eceniami łvynikającymi z orzef
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o potrzebie kształcenia specja|nego.

Etut fl nie f, nie dotyczy

$' 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2AI7 r. w
organizowanią kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie i zagrozonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z
z poźn. Zm.),

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2015 r. w
organizowanią laztałcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U, z
z pÓźn. zrn.).

sprawie warunk w
niepełruosprav,nych,
2017 r. poz. 1578

sprawie warltnkÓw
niepełnosprcrwnych,
2015 r. poz. lI13

Uwagi:

8.l 4.Arkusz organizacji określa

f tut

liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno.pedagogicznej.

fl nie

Rozporzqdzenie }ufinistra Edukacji NarodowĘ z dnia 17 marca 2017 r. w sprrwie szcaegoło|vej ff4gnizanji
publicznych szkoł i publicmych przedszkali (Dz- U' poz. 649 z pÓżn' zm.).

Uwagi:

8.15.Szkoła realizuje zajęcia z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami
prawe.

f,ta. fl nie

Rozporzqdzenie Mirlista Mukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologicmo-pedagogicmej w publicmych przedszkolach, szkołach i plac wkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z p m. zm.).

Uwagi:

E.16.Tygodnioty wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodły z ramowym p|anem
nauczania?

f taL fl nie I nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Eduktrcji Narodowej z dnia 7 laego 2012 r. w sprawie ratnowych plan w
nauczania w szkołach publicmych (Dz. U' z 2012 r. poz. 204 z pozn- zm.) . załqcmik adekwany do typu
kontrolowanej szkoły,

Rozponqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 20]7 r' w sprawie ramowych planÓ'łł
narczania dla publiczttych szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz.703)'

Uwagi;

8.l7.Liczba realizowanych godzin nauczania indywidua|nęo p|zŁz pośzcze3rÓ|nych uczniÓw jest zgodna
z przepisami.

fitut fl nie f] nie doĘczy

$ 8, 9 rozporzqdzenia luftnistra Edalracji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indylłidulnego
obowiqzkowego roczf,ego przygotolłania przedszkalnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i nłodzieĄ (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)'

$ 9 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
nąuczania dzieci i młodzieżry (Dz. U. z 2014 r. poz. 1I57 z pÓm. zn,)-

Uwagi:

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

D tar fl nie fi nie doĘcry

$ 1-l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
organizacji publicznych SzkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 619 z pÓźn. Zm.).

(DoĄlczy szkoł podstaw owych).

sZcZegÓtowej
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Uwagi:

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

Ętut.
b) wychowanie ftryczne,

fi tut

fl nie

I nie

f] nie dotyczy

f] nie doĘczy

c) informatyka (z uwzględnieniem liczby stanowisk komputerowych w pracowni),

D trt f, nie I nie doĘczy

d) zajęcia z zakresu kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych z treści prograrnu wynika koniecznośĆ prowadzenia
Ówicze , w tym laboratoryjnych,

I tut fl nie fi nie dotyczy

e) zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzię, dla ktÓrych Z treści programu wynika konieczność
prowadzenia ćwiczen, w tym laboratoryjnych,

D tut fl nie I nie doĘcry

0 zajęciapraktycnrej rrauki zawodu.

Ll tat< D nie fi nie doĘczy

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r. w sprawie ramowych plan w
nauczania dla publicmych szkÓł (Dz. U. z 2017 r. poz' 703)'

$ 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodołłej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nąuczania w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. poz- 204 z pÓm. zm').

Uwagi:

8.20.W szkole funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

I tat< fl nie I nie doĘcry

$ 1, 7, 8 rozporzqdzenia Ministta Edukacji Narodowej z dnia 15 paz&iernika 2012 r. w sprawie wmunkÓll
tu]o/zenia, organizacji orąz działanią oddzialÓw szkńł sportowych oraz szkd mist|zostu)a
sportoteego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129),

s 2' 9' 10' rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r' w sprawie oddzidÓw
i szkÓł spor.towych oraz oddziałÓw i szkÓł mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz.671).

Uwagi:

8.2lJiczba ucznirÓw w oddziale integracyjnym jest zgodna z obowĘującymi przepisemi prawa.

f] tat< fJ nie f, nie dotyczy

$ 6 rozponqdzenia lufinistra Edukacji Narodowej z dnia 17 mmca 2017 r-'te sprawie
orgonizacji publicmych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U- z 2017 r. poz. 649 z pÓm. zm.).

Uwagi:

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

il tat fl nie f rrie doĘczy

$ 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3a byietnia 20I3 r. w sprawie zasad udziełania
i organizacji pomocy psychologiczno.pedagogicznej w publicznych szkołach i placowkach (Dz.U. z 20] 3 r.
poz, 532 z pÓźn. zm,),

$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2AI7 r. w spruwie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznĘ w publicznych przedszkolach, szkołach i placÓwkach
(Dz. U. z 2017 r, poz. I59l z pÓzn. Zm.).

Uwagi:

M,ffi



8.23. W szko|e funkcjonują oddziaty dwuj ęzyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

fl tat fl nie f, nie doĘczy

art. 25 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 |. Pldlvo oświatowe ((Dz- U. z 2018 r. poz' 996 z pÓmzm.)

Rozporzqdzenie ]ufrnistra Edukacji Narodowej z dnią 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nąuczutia w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm) _ załqcznik adekwatny
do typu kontolowanej szkoły,

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Nmodowej z dnia 28 marca 20]7 r. w spraaie ranow1vh planiw
nauczmlia dla publicmych szkÓł (Dz. U. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka.

Ętut. fl nie

dnia 14 grudnia 20]6 r. Prawo oświalowe (Dz. U. z 2ał8 r. poz. 996art. 103 ust. I pkt 2 ustawy z
z p m.zm.),

$17 ust. 2 pkt 9 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r. w sprawie
szczeg łowej organizacji publicmych szkÓł i publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓm. zm).

Uwagi:

8.25.W szkole funkcjonuje świet|ica.

Itut f] nie I nie doĘcry

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz" U. z 2018 r. poz. 996art. 103 ust. I pkt j ustawy z
z pÓmzm.),

$17 ust. 2 pkt 8 łozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie
szczegilowej organizacji publicmych szkał i publicarych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn.zm).

Uwagi:

E.26.Liczba uczni w na zajęciach świetlicorrych pod opieĘ jednego naucrycieh ject zgodna
z przepisami prawa?

f t"t I nie fl nie dotyczy

S 7 ust. 1 - 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 narca 2017 r. w sprawie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicmych (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn. zm).

Uwagi:

8,Żl.Liezba aczni w w oddziałach klas I - Itr szkoły podstawowej jest zgollnl z ptzłpisami prawa

Itat fl nie fl nie dotycry

! 5 ust. 2 - 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nmodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczeg5łowej organizacji publicznych szkot i publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓm. zm.).

Uwagi:

8.28.Liczba uczni w w oddzia|e szkoły specja|nej i oddziale specjalnym szkoĘ ogtÓlnodostępnej jest
zgodna z przepisami prawa.

I tat fl nie I nie dotyczy

s 6 ust. 5 rozporzqdzenia Minisfta Edukacji Nąrodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w Sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.f9.Liczba uczniÓw w grupie wychowawczej w internacie jest zgodna z przepisami prawa.

M,ffi



I tat f] nie I nie dotyczy

$ 8 asr. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicztlych szWł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 20I7 r. poz. 649 z pÓźn. zm-).

Uwagi:

E30.Ęgodniowy wymiar zajęc opiekuricrych i wychowawczych z jedną grupą rychowawczą
w internacie jest zgodny z przepisami prawa.

I tał fl nie f, nie dotyczy

s 8 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegćłowej
organizacji publicmych szkÓł i publicmych przedszknli (Dz. U. z 2017 r' poz, 649 z p6m. zm)

Uwagi:

8.3l.oddział przedszko|ny funkcjonuje przez caĘ rok szko|ny, z wyjątkiem przenr ustalonych
przez, organ prowadzący.

f, tat< fl nie fi nie dofyczy

s 12 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 raku w sprawie szcag5łowej organizacji
publiczttych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 z pÓżn zm).

Uwagi:

832.organizację pracy oddziału przedszkolnęo określa ramowy rozk|ad dnia usta|ony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicztrej' na podstawie kt rego nauczyciel' kt remu powierzono opieĘ
nad danym oddzialem' usta|a dla tego oddziału szczegÓłowy rozkłnd dnia.

fl tat I nie f nie doĘczy

$12 ust.4 i 5. rozporzqdzenią Ministra Edukacji Natodowej z dnia 17 marca 2017 r- w sprcwie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pom.
zm.).

Uwagi:

E.33.Liczba dzieci w oddzia|e przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

f] tał fl nie f nie dotyczy

$ 5 asr. ,l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nmodowej z fuia ]7 marcą 2017 r. w sprawie szczeg łowej
organizacji publicznych sz t i publicznych przedszkoli @2. U. z 2017 r. poz. 649 z pim. zm.).

Uwagi:

E.34.oddzirt przedszko|ny zapewnia bezpłatne nauczanie, łychowanie i opiekę w czasie
nie kr tszym niż 5 godzin dziennie.

f tak I nie Ę nie dotyczy

art' ]3 ust. I w zwięku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z pÓm.zm.).

Uwagi:

8.35.W oddziale przedszkolnym Ęgodniowy wymiar godzin zajęć z re|igii jest zgodny z przepisami
prawa.

D tat< I nie

s 9 ust. 2 rozporzqdzenia MEN z dnią 17 marca 2a17 r. w Sprcłwie szczeg łowej organizacji publicznych
SZkoł ipublicznychprzedszkoli (Dz. U. z 20l7 r. poz.649 zpoźn.zm.),

$ 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowe,j z dnia 11 kwietnia ]992 r. w sprawie warunkÓw
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkołach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz.
155 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

fi nie dotyczy

r/ q



8.36.w oddziale przedszko|nym liczba dzieci w oddziale intęracyjnym jest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa.

fl tat fl nie f nie doĘczy

$ 6 ust. 1 i 2 rozponqdzenia MEN z dnią 17 mmca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej orgafizacji
publicznych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓm. zm.).

Uwagl:

E.37. Liczba godzin plzeznaczonych na rea|izację wcześnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisami prawa (4-8 godzin realizowgftych w odcinkach czasowch 15 lub 30 min w zależności
od mażl.iwaści psychofizycznych i wieku dziecka).

fl tat< fl nie Ę nie dotycry

p 17 ust. I pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawie szczeg łowej organbacji
publicznych szfu5ł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm).

Uwagi:

838.W oddziaIe przedszko|nym prowadzone są zajęcia rewa|idaeyjne zgodnie z przepisami prawa

I tat fl nie I nie dotyczy

$ 17 ust. 1 pkt 8 łozporzqdzenia MEN z dnia 17 mmca 2017 r. w sprawie szczegołowej organizacji
publicmych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm).

Uwagi:

8.39.oddział przedszkolny reł|izuje zaięcia z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepNamr prawa.

I tak fl nie f nie doĘczy

Rozporzqdzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organbacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placfułkrch
(Dz. U. z 20I7 r. poz- 1591 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.40.Liczba rea|izowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna r,przppisami prawa.

f tat fl nie I nie doĘczy

$ 8 zsl. I rozporzqdzenia Minista Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiqzkowego rocznego przygotolłania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieĘ (Dz. U' z 2017 ł- poz. 1616)-

Uwagi:

8.4l.Dyrektor szkoĘ/p|ac wki zatrudnił osoĘ niebędącą nauczycielem za zgodą LKo?
f] tat< fl nie I nie dotyczy

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

Jezeli tak, proszę wypetnić tabe|ę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liezba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

ąrt' ]5 ust. 2 ustajły z dnia 14 grudnia 2016 r' Prawo oświątowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z ptlźn.zm.).

Uwagi: 
/l/ł/ '0Vl I(

l\l-



8.42J}yrektor szkoĘ/p|łcówki zatrudni| osoĘ niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęc z zekresu
kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

f tak fl nie f, nie dotycry

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieran,,y w sytuacji, 4dy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej
nauczycielem).

Jezeli tak. proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
naucrycielem

Liczba godzin

ąrt. ]5 ust. 6 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz' U. z 2018 r. poz. 996 z pÓm'zm).

Uwagi:

8.43. Ęrektor szkoły/p|ac wki złtrudnił naucrycie|a niepooiadającego wymaganych kwa|ifikacji
za zgodą LKO.

I tat fl nie f nie dotyczy

w szkale nie zatrudniono nauczyciela(odpowiedź,,nie doĘczy,'wybienamy w sytuacji, sdy
b e z wym aganych h,v al ifikacj i).

Jeze|i tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji

Liczba godzin

art.]0 ust. 9 ustawy z dnia 26 sĘcznia ]9B2 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z pÓźn, Zm.).

Uwagi:

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

I tut [] nie

Jezeli nie, proszę wypeŁnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli Liczba godzin

Rozporzqdzmie Ministra Edukacji Narodowej z dnią 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegÓłovych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:



Uwaga
Wizytator wpisuje w Ęm miejscu waźne informacje o działalności
zaobserwowane podczas przeprowadzania kontrołi (np. świadczqce
w funkcjonowaniu szkoły/placÓwki), a niebedace orzedmiotem tei kontroli.

statutowej szkoły/plucÓwki
o nieprawidłowościach

9. Zaleceniao termin realizacji: bez zaleceri

Ęrektor szkoły/p|acÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otr4tnania protokofu kontroli, może
zgłosić do organu sprawującego nadz r pedagogiczny pisemne, umoq/,\'owane zasflr:ż|p\ia do usta|eri
zawarfych w protokole kontroli.

Ęrektor szkĄ lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia ofurymania za|ą,e , a w prrypadku
wniesienia zastrzeze _ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzeżFli, jest obowiązany powiadomić:

l) organ
f) organ

wujący nadzor pedagogicany o Sposobie realizacji zaleceli;
szkołę lub placÓwkę o otrzymaniu zalece i sposobie ich realirźcji.

i ppdpiq (miejscowość, data i podpis wizyt
ok

Poświadczam odbi
Zerpolu Plac

Zgodnie z $ 16 ust.l pH 7 rozponqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawrc
y(o7ł redasosicznego (Dz, U. .z 20]7 r. poz' 1658), protokÓł k;nfuoli zowieru- parafy kontroĘqcego
i dyrektora szkĄ lub plac ułki na każdej slłonie protokołu'

ilq

kontroli:
oświatowych

odlaskirn




