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Znak sprawy: DBP.5 53 3 .20A.201 9.HI

Numer upoważnienia: DBP.5 53 3 .fa}..fal 9.HI

Data wydania upowaznienia: 17 czerwcaf}l9 roku

Nr kontroli w Ęestrze szkoĘ: f7

Podmiot wnioskujący o kontro|ę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: 29 maja 2019 roku, telefonicmie

PRoToKÓŁ KoNTROLI DoRłŹNn;
1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole PlacÓwek

. oświatowych w Chotyłowie, ChotyłÓw, ul. Piszczacka50,2l-530 Piszczac

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Artecka Magdalena

3. Termin rozpoczęcia i zako czenia kontroli ze wskazaniem dni, w kt rych odbyĘ się czynności
kontroli w placÓwce: 17 czerwcafa|9 roku

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzrÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty,
ul. 3 Maj a 6, f0-950 Lublin

6. Tematyka kontroli: nea|izowanie zalęce przekazanych pismem Ministra Edukacji Narodowej
DwKI-wPB.50|f .25.2019.BK z t l maja 2019 r. dotyczących działa w celu zapewnienia
bezpieczeristwa uczniom w szkole/placÓwce

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa zdnia 14 grudnia2016 r.. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996zpÓźn.zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia f5 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. 22017 r.poz. 1658),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca f017 r. w sprawie szczegÓłowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszko|i (Dz. U. z2017 t. poz. 649 zpÓźn. zm.),

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3| grudnia 2002 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placÓwkach (Dz. U. z 2003 r.

nr 6, poz. 69, z pÓźn, nn.),
e) inne akty prawne w tym zakresie.

8. opis ustalonego stanu fakĘcznego' w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W dniu 17 czer:wca}Dl9 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole PlacÓwek
oświatowych w Chotyłowie przeprowadzono kontrolę doruŻną doĘczącą działa w celu zapewnienia
bezpieczeristwa uczniom w szkole.
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W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:
- przeprowadzono rozmowę zPaniąMagdaleną Artecką dyrektorem szkoĘ,
- dokonano ana|iry dokumentÓw szkolnych w przedmiotowym zakresie'

W wyniku kontroli stwierdzono:

l) Przeprowadzono radę pedagogicznąna temat obowipkÓw w zakresie:

X rer I Nrn

la. zapewnienia bezpieezeristwa uczniom, wynikającyeh zprzepisÓw prawa oświatowego

X ra,r I Nrn

lb. procedur zachowania w sytuacj achkryzysowych i nadzwyczajnych

X r,m f] Nrp

Uwagi:

2) Zorganizowano spotkania z rodzicami uczniÓw, podczas ktÓrych:

fa. przedstawiono procedury bezpieczeristwa obowiązujące w placÓwce

X rAK I Nts

2b. ptzekazano informację o osobach, do ktÓrych można zgłosić się o wsparcie

w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno.pedagogicarej i wychowawczej

X rAK I NtB

2c przekazano informację o inst5rtucjach, do ktÓrych moina zgłosić się o wsparcie w sytuacjach

wymagaj ących pomocy psychologi czno-pedagogic zrrej i wych owawczej

X rAK ! Ntp

Uwagi:

3) Przeprowadzono godziny wychowawcze zuczniami na temat:

3a. czynnikÓw warunkujących bezpiecze stwo w szkole,

X r'łr D Nrp

3b. procedur zachowania w sytuacji nadzsxtyczajnej,

X ra,x I Nm

3c. obowiązkow wynikających z poszanowania drugiego człowieka

XrAK nNm
Uwagi: Wzmocniono wspĘracę pomiędzy szkołąa rodzicami:

X rAK I Nts

4autworzono formułę,tmt. anonimowej skrzynki na sygnaĘ

X r,łr ff Nn

Uwagi: Bez uwag.



9. Zalecenia, termin realizacjk nie wydano

Dyrektor placÓwki w ciągu 7 dnirobocrych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić
do organu sprawującego nadzÓr pedagogicmy pisemne, umoĘwowanę zasttzeŻenia do ustaleri zawartych
w protokole kontroli.

Dyrektor placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ece , a w pwpadku wniesięnia
zasttzeŻeri * w terminie 30 dni od dnia ottzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zasttzeięri, j est obowiązany powi adomić :

1) organ sprawujący nadzÓt pedagogicmy o sposobie rea|iz.acji zalecei;
2) organ prowadzący placÓwkę o otrzymaniu zalece i sposobie ich realizacji.
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(miejscowoŚÓ, data i podpis
dyrektora szkoły)

Poświadczam odbi li:
i.łiowych

tecka

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20|7 t. poz. 1658), protokoł kontroli zawiera parafu

kontrolującego i dyrektora szkoły lub placÓwki na każdej stronie protokofu.
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