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www.kuratorium.lublin.pl, e-mail: biala.podlaska@kuratorium.lublin,pl

Znak sprawy: DBP.5533.202.2019.8n

Numer upoważnienia: DBP.5533'202.'20|9.HI

Data wydania upowa]żnienia: 17 czerwca 2019 ro|an

Nr kontroli w reje strz-e szkoĘ: b
Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lube|ski Kurator oświaty

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

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNEJ
1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. orła Białego w Kobylanach' Kobylany'

ul. Słoneczna 1|, 21-540 Małaszewlcze
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Bożnna Konieczka

3. Termin rozpoczęcia i zakoóczenia kontro|i ze wskazaniem dni, w kttÓrych odbyĘ się czynności
kontro|i w placÓwce: 18 czerwca 2019 roku

4. Imię i nazwisko kontrolujłcego: Hanna Ilczuk

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty'
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

6. TemaĘka kontroli3 zrealizowanie za|ece przekazarrych pismem Ministra Edukacji Narodowej
DWKI-WPB.5012.25.20|9.BK z |1 maja 2019 r. dotyczących działan w celu zapewnienia
bezpieczer{stwa uczniom w szkoleĄlacÓwce

7. Podstawa prewna:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 20|6 t. - Prawo oświatowe (Dz. U. z20|8 r' poz.996 zp6źn. m'.),

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U.22017 r. poz. 1658),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia |7 marca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizaoji publiczrych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z20|7 r. poz. 649 zp6źn' nn.),

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3| grudnia 2002 r' w sprawie
bezpieczerdstwa i higieny w publiczrrych i niepublicznych szkołach i placÓwkach (Dz, U, z 2o03 t'
ft 6, poz. 69, zp6źn. nn.)'

e) inne akty prawne w tym zakresie.

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

w dniu 18 częrwca 2olrg r. w Szkole Podstawowej im. orła Białego w Kobylanach
przeprowadzono kontrolę doraźną doĘczącą działa w celu zapewnienia bezpieczeristwa uczniom
w szkole.
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W trakcie kontroli wykonano następuj ąae czynnoŚct:

- przeprowadzono rozmowę zPaniąBozeną Konieczką, dyrektorem szkoĘ,

- dokonano analizy dokumentÓw szkolnych w przedmiotowym zakresie.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1) Przeprowadzono radę pedagogicznąna temat obowiązkÓw w zakresie:

X r,łr ! Nm

Ia. zapewnienia bezpieczeristwa uczniom, wynikających zprzepisÓw prawa oświatowego

,,X rAK E Nm

lb. procedur zachowania w sytuacj achk,tyzysowych inadzvtyczĄnych

Xr,x lNm

2) Zorgarizowano spotkania z rodzicami uczniÓw, podczas ktÓrych:

2a. przedstawiono procedury bezpieczeristwa obowiązujące w placÓwce

X r'łr D Nm

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

w sytuacjach wym agających pomocy psycholo giczno.pedagogicztej i wychowawczej

Xrłr ENm

fc przekazano informację o instyfucjach, do ktÓrych można z$osić się o wsparcie w syfuacjach

wymagaj ących pomocy psychologiczno.pe dagogicznej i wychowawczej

X r'łr ! Nm

3) Przeprowadzono godziny wychowawcze zuczniami na temat:

3a. czynnikÓw warunkujących bezpiecze stwo w szkole,

X rer I NtB

3b. procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnel,

Xrer ENm

3 c. obowiązkÓw wynikaj ąc y ch z poszanowania drug iego cz}owieka

Xrłr lNm
4)Wzmocni ono wspÓłpracę pomię dzy szkołą a r o dzic ami :

X r,łr ! Nm

4 a vtw or zono form ułę, trul . anon imowej skrzynki na sy gnaty

Xrer DNm

9. Zalecenia, termin realizacjiz nie wydano

Dyrektor placÓwki w ciągu 7 dnirobocrych od dnia otrzymania protokołu kontroli, moze zgłosić

do organu sprawującego nadzlt pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeienia do ustaleri za,wartych

w protokole kontroli.
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Dyrektor placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zalece, a w prąpadku wniesieniazastrzeżeri _ w terminie 30 dni od dnia otrrymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzezęri, j est obow iązany powi adomić :

1) organ sprawujący nadzÓr pedago giczny o sposob ie rea|izacji zaleceil;2) organ prowadzący placÓwkę o otrzym aniu za|eceri i sposobie ich realizacji.
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(miej

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt ,7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia20t7 r.w Sprawię nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ, z 2O|7 r. poz. 1658), protokÓł kontroli zawiera parufykontrolującego i dyrektora szkoły lub placÓwki na kuŻdejstronie protokofu.
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(miej scow o ść, data i podfiS{vfrhaułby u kdyrektora szkoły)
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