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KTJRATORIT]M OSWIATY W LTJBLINIE
DELEGATI]RA W BIAŁF,J PODLASKIEJ

Lll. BrZe Ska 4l; f 1-500 Biała Podlaska,
Telefon: 83 -34-38-173" Fax: 83-34-34-283'

w \v w. ku rato r ig nt. lu b lin.p l, e- n.t ail : b ia la. po d laska@ku rato riu m. lu b lin. p I

Znak sprawy - DBP. 5 5 3 3 .29 .f01 9. HI

Nunrer upowaznier-ria: DBP. 5533 .29.f019. HI

Data wydania Llpowaznienia: 21 styczntaf)l9 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 30

Podmiot wr-rioskujący o kontrolę: Lubelski Ktrrator oświaty

Data i forma powiaclomienia o kontroli: telefonlcznre,2I styczila2019 r.

I,Ro'roKoŁ KoN1.RoI-, I DoRAZN|1 J

Nazw:r i ac|res szkoly: Szkoła Poclstawowa inr. Marii Konopnickiej w Wolce Dobry skiej,

Wolka Dobrynsl<a 5J , fI-512 Za\esie.

Imię i nazwisko clyrektora szkoły: Teresa Kusiak

Termin rozpoczęcia i zako czenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyl1,' Się

czynnoŚci lrontroli rv szkole lub placÓwce: f5 stycznia 2019 r..

Inrię i nazrvisko kontrolującego: Hanna Ilcztrk

|.{azwa i siedziba organu Sprawującego nadzor pedagogiczny: Lrrbelski Kurator oŚwiaty, ul. 3

Maia 6.20-950 Lubiin
6. TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły

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

Ustawa zc|nia 7 wrześliia l99l r. o systell.rie ośrviaty (Dz. U.z20l8 r. poz. |451 zpoźll. znr.),

t;stawa z clnia 14 grLrcln ia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. |J, z20l 8 r. poz. 996 z poŹn. zm.),

Rozporządzetlie Mirlistra Edukacj i Narodowej z drlia f5 sierprlia 2017 r. w sprawie tradzoru

pedagogicznego (Dz. U. zf0l7 r. poz. 1658)'

d) Rozporządzerlie Ministra Edukac.ji Narodowej z dnia 7 |utego 20|f r. w sprawie ramowych planÓw, 
na,rczanii w szkołac|r publicznych (Dz, lJ' z f01f r, poz. 204 z p6żn. nn').

e) Rozporządzerrie Ministra EdLlkacji NarorJowej z dnia 28 nrarca 2011 r. w sprawie ramowycli planÓw

nauczania d|a publicznych szkÓł (Dz' U ' zf017 r' poz' 103),

f)RozporządzellieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia1.7marca2017r.wsprawieszczegÓłowej, 
organi'uc.ji pub|icznyclr szkÓł ipublicznych przedszkoli (Dz'U'zf0|7 r.poz.649zpÓżn'zm'),

g) inrre obowiązujące w tym zakresie przepisy.

L

)̂
(- .

.)
'')

4.

5.

a)

b)

c)



. OpiŚustalonego stanu faktycznego' w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Informacja o szkole/placÓwce:

! szkoła podstawowa

fi szkoła podstawowa' w ktorej zorganizowano oddział przedszkolny

D szkoła podstawowa' W ktorej zorgarizowal.lo oddział przedszkolny
wraz z klasami dotychczasowego gimnazjurn

szkoła podstawowa z klasalni dotychczasowego ginrnazjum

gimnazjum

I iceum ogo Inoks ztałcące

szkoła branzowa I stoprlia

szkoła branzowa I stoprlia z k|asami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

tecl-rnikum

szkoła policea|na

CKP

CKU

n
tr

n
tr

n
!
n
n
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d|a dorosłvch I

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji szkoły

ffi pozytywna ! negatywna

art, I ]0 ust'3 ustawy z dnią I4 grudnia 20]6 r' - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]B r. poz, 996 z pÓźn' zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły

f pozytywna I negatywna

art' I ]0 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r, . Prawo ośuliatowe

Uwagi:

8.2.Dyrektor szkoły po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji
szkoły, organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

f tat I nie

s 17 ust' 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej
orgartizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r, poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.3. Szl<oła funkcjonuje zgodnie z

Szkoła: dla młodzi.'y E

I nie dotycąl

@z. r./' z 20]B r. poz, 996 z poźn, zn|'

ramowym/szkolnym planem nauczania.

! nietak



.Iozporządzenie Ministt,a Edukacji Narodolvej z clnict 7. ltnego 2012 r. v' spralvie ranloll,ych planóu,

,at,,,a,,io,, s,kolctch publicznych (Dz. U. z 2012 r' poz. 201 z późn. zn'),

Rozparzątlzenie Ministra Edtłkacji Narot]ov,ei z dnia.28 nlarca 20]7 r' w sprawie ramowych planóu)

naiczania dla publicznych szkó! (Dz' U' z 2017 poz. 703)'

Uwagi:

8.4. fygoclniorvy rozl<ład zajęćjest zgoclny zzatvvierdzonym arkuszem orgźrnizacji.

tak

ust. 4 LtStctlĄ))) z dnict

ff nie

ll grudnia 2016 r.

l_--l nie dotyczY

Prav,o o'śv,itttoyl,e (Dz. U' z 20]B r, poz. 996 z 1loźn. ztlt,.)'(rrt. I l0

[Jwagi:

8.5. Tygoclnion'y lvymiar godzin
nauczania/szkolnYnl Planem

obowiązkowyclr zajęć ec|ukacyjnych jest zgoclny Z ramowynr planem

nauczania.

! niet tak

Rozporząr1zenie Ministra Et\t'tkacji Naror\ou,ej 'z c|nia 7 

^tutego 
20]2 r' w sprawie ramowych planÓu,

llauczania u, szkołach publicznylch' (Dz' U' z z0lz r, poz. 204 z poźn. znl.) - zatącznik adekwatny do typu

kontrolowanej szkoły,

Roż1lorządzenie Mintsta Edukacji Narocl2y1j- z dnią 28^:narca 2017 r. w sprawie ranolvych planÓu,

nauczania clla publicznych 
',iJ|in,. 

i. , 2017 r' poz' 703)- - zctłącznik rldekwatny do typu kontrolowanej

szKoIy.

Uwagi:

8.6'Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę rÓwnomiernego obciążenia uczniÓw

zajęciami w poszczegÓlnych dniaclr tygodnia.

[I] tal< I nie ! nie dotyczy

$ 1 rozporządzenia Minis|rtt Edttkacji Naroc\ollej ' 
i Sporlu z dnia 3} grudnia 2002 r. ll, sprau,ie

bezpieczenshvtt i higien1, ,, p,bti,,iy,n i niept,tbticznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2003 r.

poz' 69 z pÓźn. zn).

Uwagi:

8.7.Liczbagodzinzajęćwychowaniaftzycznegowformie:zajęćklasowo-lekcyjnych/zajęćdowyboru
przez ucznir5w jest zgodna z przepisami'

[] tak ! nie ! nie dotyczy

$lrozporządzeniaMinistr(lEtlukttcjiNarot\ou,ej.zrlnia29czenłca20]7r.u,sprau,iedopuszczulnych'j'o,,t 
,e'alr,aiii obowiązkrmych zctjęć wychou,cmict fizycznego (Dz. U' z 2017 r. poz. 1322),

li1rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia9^sierpnia201}r.wsprtnuiedopuszczalnychJbrnl
inlizacji oiowrą,kowych zajęć wyc|howania fizycznego (Dz L}. Nr 175 z 201 1 r. poz' l042),

Uwagi:

8.8'Wymiar godzin obowiązkorr,ych zajęć ksztalcenia zawo<|owego (teoretycznego, praktycznego

i praktyk Jawoc|owych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

D tal< ! nie Ę nie dotyczy

Roz1lorzc1clzenie Minisll.a Eclukacji l,{arodov,ej z dnia 7lutego 20]2 r. w Spra|I,ie rantov,ych pllnolĄ,

11,uczal,ia u/ 'szktlłctch pubticzltych (Dz' U. z 20]2 r. poZ. 201 Z pozn. Z|tl. - zclI,cpznik adelcwctttly

d o typt,t kon trol oyt)cłne,j szkoł1l,

RozltOrzclclzenia Minislrct Eclukocl i 1\,lctroclrnt'ej z cln ict

ttctttczania clla publicznych ,szkol (Dz' U' z 2017 pctz'

28 ntarcu 2017 t'. Yv s7rctwie

703) - zalącznik adekw,atny do
rumowych Plan(tv'
Npu k9!ilĄolowanaj

W



;Koly,

Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z'dnia .7.lutego 
20t2 r. w spruwie podstawy programowej

k,,iołceiio , ,,*odach (Dz. U. z 2012 r' poz. }84 z późn. zm.),

Rozl,orzątlzenic Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3I marca 20l? r' w sprawie podstawy proBramouej

ksztalcenia v zav,odach (Dz' t']. z 20]7 r. poz. 860 z późn' zn.).

Uwagi:

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

fl tut ! nie ! nie dotYczY

s 3,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z tlnia ]2 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu

nauczania szkolnego ,,o) ,oto",, ireści dorycźących wiedzy o życiu seksualnym czlowieka,

o zasacJach świadontego i odpowiedzialnego rodzicielsn,a' o u,artości rodziny, życia w fozie prenatalnej

oraz metoclach i śrotlkctch śu,iadonej prokreacji zav)lftych ul podstttvlie progranlou,ej kszlalceniu

ogrilnego (Dz.t',I. z 2011r. poz. 395 z późn' znt.).

(ortpowiedź ,'nie dotyczy,' wybieramy u, przyparlku, gcly 
'rodzice/ucznioy,ie 

pełnoletni zglosili dyrektorowi
'iii,,,o ,u,iEo"i, ź,Lioti* ,oięćtaci oraz w przypadku szkóI dla dorosłych i CW)'

Uwagi: Szkoła realizuje zajęcia wycbowa1ia {o' 
zv.cia w rodzinie w klasaclr IV-VII' Rodzice uczniów klas

V l II ;łoży|i pisenrrlą rezygnacj ę z udziału ich dzieci w ww. za.ięciach '

8.10.Szkola realizuje
przepisnmi Pr:rwa.

ffi tut

obolviązkolve zajęcirr Z doratlztwa zirwoclolvego zgodnie Z obowiązującymi

I nie dotyczy

r. w sprawie ramoYvYch Plctnotlt
I nie

Rozporzcldzenie Ministra Edukacii I',{arodowei z dnia 28 marca 2017

nattczania clla publicznych szkol (Dz. U. z 2017 r. poz' 703)'

(DoĘ;cz1l szkol.,l 7.loclstctwou,e.j i szkoly branżowej I s'topnia).

Uwagi:

8.1l 'Tygoclliowy wymiar godzin zajęć z religii/etyki jest zgotlny z ramowym planem nauczania.

Ęta. lnie ! niedotyczy

Rozporzącłzenie Ministra Edukacji Narodowej' z'dnia 7 lutego 2012 r. w sp.rawie. yąt1gy,yęh planÓw

tlauczania ,, ,,t,ou"n p,ttrJ,yi|n @z. U. z i012 ,' po,' z0łż pÓtn. zn,t') - załącznik adekwat|ry do typl!

kontl, o lov, ąn ej s z ko ly,

RozporządzenieMinistraEcłukacjiNarodov,ejzdnia28^,narca20]7r.wsprawieramowychplanÓw
,i,i",o,i, rlla publicznych iiit in, U. z 20i7 r, poz.703) . załącznik adekwatny do typu kontrolowanej

szkoĘ,

$1rozporzątlzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia]4kwietnia1992r.wsprawiewarunkÓwisposobu
Ż)gi;,o.,;,a ,a,l,i ,"ligii i p:,lti",,y"n przedszkolach i szkotach (Dz. U. 1992 Nr j6 poz. 155

z otjźn' zm.)'

Urv:rgi:

8.|2.Minimrrlny tygodniowy wynliar zajęć rewźrlidircyjnyclr jest zgocl ny Z przepisami prawa.

ffi tut ! nie ! nie dotYczY

Rozporzclclzenie Ministra Ectukacji l,{arodowei z dnia T ltttego 2012 r. v) sprawie t'cttttowych

nauczania lĄ,Szkolach publicznych (Dz. r-l', iotz r. poz. 201 z poźn. Zru.) - załącznik aclehucttlly

k on tr ol olĄ) lLl e i,s zko ly,

RozporządzenieMinistraEclukacjiNarodolvejzt]nia28.narca2017r.wsprawieramoulychplanÓu,
nauczania dla pubticznych ,,ii,t rn,. U. z 20iz r' poz.703) - załącznik adekwatny do typu kontrolowanej

szKoty.

Urvagi:

8.l3.Szkota zapewnia uczniowi niepelnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego w celu

L

plan u,

do typtt
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,vspÓlorganizolvania kształcenia integracyjnego zgodnie

o potrzebie kształcenia specjalrrego.

[] tak I nie

z za|eceniami wynikającymi z orzeczenia

nie dotyczy

/

58 7 rozporzclclzenia Ministra Etlukacji Narodou'ej z dn-|-a 9 sierpnia 2017 r' w spraw-ie warunkow
"o,g,,i,o,,o,i, kształcenia, u,ychoiania i opieki dla. dzieci i młodzieży niepehlosprawnych,

niedostosolyaltych społecznie i źagrozonych nieiostosowaniem spotecznym (Dz.U' z 2017 r. poz' 1578

z pÓźtl. znl',1,

s 7 rozporząrlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r' w spra'vv-ie warmkÓw
"organizo,,aniL ksztalcenia, u,ychowLnia i opiLki dlct. dzieci i mlodzieży niepełnosprawnych,

nierlostosowanych spolecznie t źagrozonych nieiostosowaniełll społecznym (Dz'U. z 20]5 r. poz. I113

z pÓźn. znt.).

Uwagi:

8'14.Arkusz organizacji określa Iiczbę got|zin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ę rak ! nie

Rozporzątlzenie Minisrra Edukacji Narodol,vej z dnia j7 nnrca 20]7 r. u, sprawie szczegÓłowei organizacji

puilicznych szkÓł i publicztrych przedszkoli (Dz' U. poz' 619 z pÓżn. znl.).

Uwagi:

8.lS.Szkola realizuje zajęcia z zakresu pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami

prawa.

Ętat< ! llie

Rozporządzenie Ministra Etlukacji Narodov,ej z dnia 9 
'sierpnia 

2017 r. w sp'rawie zasad organ izacji

i udzielania pontocy psycho't)a}ź,u-p,aososi"mej w publicinych przedszkolach, szkołach i placÓwkach

(Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1591 z pÓźn. znt.).

Uwagi:

8.16.Tygodniowy wymiar godzin dołlatkowych zajęć et|ukacyjnych jest zgodny z ramowym planem

nauczania?

fitut lnie ! niedotYczY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Naroclrltej z dnia 7 

^lutego 
2012 r' w sprawie. ramowych planÓw

,oi,o,io w szkolach publicznych (Dz' u' z z0lz r. poz. 204 z pÓźn. zm') - załącznik adeky,atny do typu

kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnĘ 
^2^! 

marca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw

naiczania tlla publicznych szkÓł (Dz, U' z 2017 r. poz.703)'

Uwagi:

8.17.Liczba realizowanyclr gotlzin nauczania incl)tvidualneg o przez poszczegÓlnych uczni w jest zgodna

z przeplsaml.

! tat< fl nie nie dotyczY

s8,9rozporzątlzeniaMinistraEdukacjiNarodowej.z.dnia9sierpnia2017r'.wsprawieind1nvidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowźnn p,,"d'sźkol,"go ctzteii i indy.wtdualnego nauczania dzieci

i mlodzieży (Dz' t]. z 20l7 r. poz. 1616)'

$grozporzqlzeniaMinistraEdukacjiNaroc]ou,ejz'rĄnia28'sierpnia20]4r.wsprawieindynidualnego
io,c,,iia d'tecl i mlodzieży (Dz. U. z 2014 r' poz, 1l57 z pÓźn' zm.)'

Uwagi:

8.l8.Szkoła organizuje nauczanie w klasach |ączonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

! tak ! nie Ę nie dotyczy

$13rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia-]7nlarca20]7r.wsprawieszczegÓłowej
Ż,go,i,otr1i p,ttiunych szkÓl i publiczliych przet]szkali (Dz. U' z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. znt).

s,q



Ę nie clotyczy

c) irlforrnatyka (z uwzględnierlieIrr |iczby stallowisk konrpr-rterowych w

D tar I nie t nie

progralnLlcl) zajęcia z zal<reslr kszta-łcenia ogÓlnego, lla ktoryc|i z treści

cwiczeti, lv tytn laboratoryi nvcll,

, Doty,g -.1, s:k ł pOds tu\|' Olr.l'c lt1,

urvagi:

8.19.Szl<oła realizuje podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

a) język obcy nowozytny,

I tal<

b) wychowanie fizyczne,

! tal<

! nie

! nie dotyczy

pracowni),

dotyczy

wyn i|<a kon iecznośc prow adzenia

! tat* D nie

e) za1ęcia Z zakresu |<szta-łcenia w zawodzie, dla ktorych z

prolvadzenia ćwiczeti, w tynl laboratoryjnych,

D taL ! nie

f) zaięcia praktyczrlei narr|<i zawodtt.

E tar I nie

Ę nie dotyczy

f nie dotyczy

t nie dotyczy

treści programLr wynika kolliecznosc

ffi nie clotyczy

f nie clotyczy

v, sprawie ranlowych planou'

v, spralllie rcłmowych planow

!,7 rozporzcldzenia Ministra Eclukacii lVarodowei z clnia 28 ntarca 2017 r'

natlczctnict cllct pttblicznych szko'ł (Dz. U. z 20]7 r. poz.703),

;l 7 rozporzclclzenict Mini.stra Eclukac.ji I',larodov'ej z dnia T ltttego 2012 r'

l,tąttczctniu y,'5zkolc,tch pttblicznych Oz. (]. z 20]2 r. I)oZ. 201 z poźn' znt.).

Uwagi:

8.20.w szkole lunkcjonują l<lasy sportowe zgodnie z oborviązującyrrri przepisami pralva.

I tar ! nie

$1,7,8rozporząclzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdniaI5października2012r.wsprcrw'iewarunkow
iv,orzenia, organizacji oraz dzialcmia oddzialÓv, sportowych, szkÓł sportowych oraz szkÓł mistrzosfu]a

sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. I I 29),

s 2, 9, 10, rozporzątlzenia Minisn.a Edttkacji Narodolvej z dnia 27 nlarca 20]7 r. w sprawie oddzialÓw

i ,,ikot sp,,to*y,h oraz otldziałÓu, i szkol mistrzost.lva Sportowego (Dz' U, z 20l7 r. poz.67l).

Uwagi:

8.21.Liczba uczniÓw w odc|ziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

I tat< D nie Ę nie dotyczy

f 6 rozporzącl:enicl Mi|ti''|r(r Erhukacj i Nctrodolt,ęj z dnia ]7 narctt 20]7 r' u, sprmpie szczegÓtowej
.organi"icii 

płbticznych szko! i pttblicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm')'

Uwagi:

8.22.W szkole funkcjonują ldasy (erapeutyczne zgor|nie z obowiązującymi przepisami prawa.

fl tar ! nie

st B rozporzcg.lzettict Ministrct Eclttkacji lVaroclowej z dnia 30 kv,ietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielanict

iorganizacji potttocy psychologiczno-lteclagctgiczne.f rv publicznych szkolach i placovtkach (Dz.U. z 2013 r.

poz' 532 z priźn. ztlt.),

5| ]3 rozporz(Lclzetlia Ministra Eclakacji I,{aroduĄ)ej Z dnia 9 sierpnia 20l7 r. w Sprav,ie zasad organizctc.ji

i tłdzielania pontocy psychologiczno.peclagogicznej lv pttblicznych przed,szkolcłch, szkołach i placowkach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z pozn. znt.).

{rt\rr
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agl:

,.23. W szl<ole lunkcjonują odclziały clwujęzyczne zgodnie z obowiązującynri przepisami prawa.

E tat< ! nie

art. 25 t.t,stav)l z dnia I1 grudnia 20]6 r. Prav,o o'śy,icltowe ((Dz. (J' z 20]B r, poz.996 z poźn.znt.),

Rozporzc1clzenie Millistl,a Edukacji l{arodo_u)ej z dnia 7lutego 2012 r. \|) SpralĄ)ie rarnołl,ych planolu

nauczania }4, szkołach publicztlych (D,'LI' Z 2012 r, poz.-204 z poźn. ztn.) - zatącznik adekwatny

cło Qpu kontrolowanej szkoly,

Rozporzc1clzetlie Mil,tis|l.ct Edukacji l,{arocJo'v,ej z cJnia 28 marca 20]7 r. }Ą) SpralĄ)ie rantov,ych planow

,tctt,c,ani:a cJla 1lttbliczn1,clt szkoł (Dz. U, z 20]7 r. poz.70j).

Uwagi:

8.24.W szkole funkcjonuje biblioteka'

fi tak ! nie

qrt. 103 ust- l pkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia

z poźn'znt.),

2016 r, Prawo oświatowe (Dz' r']. z 20]B r. poz.996

17 mctrca 2017 r. w sPrawie
(Dz.(1. z 2017 r. Poz'649

E ',ie 
dotyczY

$/7 ttst. 2 pkt 9 rozporzcplzenict Mini.stra Eclttkctcji l',{ctrrtdov'ei z dnia

szczegotowej o,ga,iiucji pubtic:znyclt szkoł i pttbliczl'tych przedszkoli
\

z poztl. 2ru.).

Urvagi:

8.25.w szkole ftrrrkcjorruje Świetlica.

t tor [---] nie

art.l03ust.lpkt3ustcmryzclniallgrttdnia2016r'
z poźn'znt,),

I nie dotYczY

Pray,o ośyyiuttllue ((Dz. LI. z 20 1 B r. poz. 996

ft7 ttst.2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji l{arodowej z dnia ]7

szczegotov,ej o,ga,i,acji pubticznych szkoł i pttblicznych przedszkol.i (Dz.

z pozn.z l.).

Uwagi:

8.26'Liczba uczniÓw na Zajęciach świetlicowych pod opieką jet|nego nauczyciela jest zgodna

z przepisami Prawa?

fl tak ! nie fl nie dotYczY

! 7 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 17 mąrca 20]7,-r. y) sprawrc,

szczegÓłowej organizacji p"ii","i,i. i,ta t piblrcznych przedszkoli (Dz' U. z 2017 r. poz. 649

z pÓźn' ztn').

Uwagi:

8.f7,LiczbauczniÓw w ot|t|zialach klas I - III szkoly poc|stawowej jest zgodna z przepisami prawa.

t tur

$ 5 ttst. 2
szczegołowej
z p(tzn. znt. ) .

Uwagi:

! nie ! nie dotyczY

8.28.Liczba uczniÓw n'

zgotlna z PrzePisami

ocltlziale szlr'oły specjalnej i odclziale specjalnym szkoły ogÓlnodostępnej jest

prawa.

! taL I nie fi nie dotyczY

n'tarcl 2017 r. w sPravtie
(1. z 2017 r. Poz. 649

6 rozporządzenia Ministt,a Edukacji l,{arodowej z ctniq ]7_marca 2017 r. w sprawie

orgattizacji pnbticznych szkot t piuttcrnych pizedszkori (Dr. Lr. z 2017 r. poz' 649

$6ust.5rozPor
organizacji Publi

Urvagi:

zqtlzenia Ministra Edukacji l{arodoyyej z dnia ]'7 n,tarca 2017 r. v) Sprawie szczegotowej

cznych szkoł ipubliczny,ip,,,d,zkoli"(Dz' U. z 20I7 r. poz,649 z poźn. zm.),

r r\ ffi7\--) 0)|t{
I



V

19.Liczba uczniÓl\/ w grupie lr,yclrolr,arr,czej rr intern:lcie jest zgoclna z przepisami prarva.

! tak ! nie f, nie dotYczY

$ 8lłs/. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i{aroc]ou,ej z clnia I7 nlarca 2017 r. w Sprawie szczegołov,ej

organizacji pttbticznych szkoł ipublicz,tycli przeclszkoli'(Dz. U, z 20]7 r. poz.649 z pozn' znl').

Uwagi:

8.3O.Tygoclniorvy lvynriar zajęć opiekufczych
w internacie jest zgoclny z przepisami prawa'

i rvychowawczyclr z jeclną grupą wychowawczą

! tat ! nie Ę nie dotyczy

{ B z,rsr. 7 rozporzcylzettia Millistl,a Edukacji ,*.,,.!::i:j,:-o1,,o.,ł,rł:i::,o,,ł,,,i!,i.nł,,,|,'',,zegotoweJ
ę o ,/J'. / tL]Lt/Ul

organizac.ji pttbliczllych szkol i publicznyci przedszkoli"(Dz U. z 20]7 r, poz. 649 z poźn. zm.),

Uwagi:

8.31.Oclclziat przeclszkolny funkcjonuje
przez o rgan prowaclzący.

I,)rZeT' caly rok szl<olny, Z wyjątkiem przerw ustalonych

lI] tut, ! nie ! nie dotYczY

{ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia ]7 nlctrca 20]7' roku w Sprawie szczegÓlowej orgonizocji

nublicznych szko! i p,tltic,,y,i p,,uiszko\i (Dz. IJ. z 2017 roku poz' 649 z pÓżn, zm')'

Uwagi:

8.32.organizację pracy odt|ziału przetlszkolnego określa'ramowy rozkład dnia usta|ony przez dyrektora

na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie ktÓręo nauczyciel, kt remu powierzono opiekę

narl t|anym odc|ziat"m, u*taia .ttu t"go oad'iutu szczeg lowy rozkład dnia.

fltut ! nie ! niedotYczY

sl2 ttst.4 i 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Nar'oclowej z dnia 17 narca 20]7 r. l,t, sprau,ie

szczegÓłowej organuacJl p,,ii,,,i,i"',Eiat i p,,lii,^y"n przeclszkoli (Dz. I]. z 2017 r' poz' 649 z pÓźn'

zm.).

Uwagi:

8.33.Liczbadzieciwodc|zialeprzedszkolnymwynosiniewięcejniż25'

lEl tut ! nie

.$ 
j llsl. 1 t"tlz1ltlrzątlzenia MinisIrcl Etlukacji I,,Iaroc]oll,ej z dnia

'orgonizacji pitbtiinych szkol i pttblicztDtch przecl'zkoli (Dz' L/' z

Uw:tgi:

8.34.oddzial przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie' wychowanie i opiekę w czasle

nie krÓtszym niż 5 godzin dziennie.

fltut ! nie ! niedotYczY

arl. ]3 ust' ] w zu,iązku z ust' 5 uslalĘy z dnia ]4 grudnia 20t6 r. Pralvo ośu,ia|owe (Dz, U. z 2018 r,

poz' 996 z poźn'znl.) '

Uwagi:

8.35.W odt|ziale przedszkolnym tygodniowy wymiar gotlzin zajęć z religii jest zgodny Z przeplsaml

prawa.

fitut ! nie ! nie dotYczY

6 9 ust, 2 rozporządzenia MEN z tlnia 17 marca 20t7 r. w sprau,ie szczegÓłov,ej organizacji publicznych

I,ia"i| p"tti"I"y,iprzetlszkoli (Dz. U. z 20]7 r' poz. 649 z poźn' znl'),

$ l rozporządzenia Ministra k1ukacji Narodowej z ttnia ]4 kwietnio ]9g2 r' w spray)ie warunkÓw

i sposobu orgąnlzowann iło,7|i",,, iłuii),yłn p,*aumhch i szkolach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz,

! nie dotYczY

l7 ructrca 2017 r' w spt'(nvie 'szczegolovtej

2017 r. poz' 619 z poźn' Zm,),

,W$'



] 55 z poźn, zm.),

Uwagi:

8.36.w ot|dziale przedszko|nynr liczba c|zieci rv oddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującvmi
przeplsaml pra\\,a.

! tak ! nie

! 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20l7 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Urvagi:

8.37.Liczba godzin przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisami ;rratva (ł.cl godzin realizou,ctnych lv odcinkac, ,,u''Ou,.ych ]5 lttb 30 nin w zależności
od m oż l iu, oś ci psyc h oJi 4,czry,c h i lł i e ku dz i ec ka1'

I tak ! nie Ę nie clotyczy

s 17 ust. I pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.38.W oddziale przedszkolnym prorvadzone są zajęcia rewaIidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

! tak ! nie I nie dotyczy

s.17 ust' I pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
]:ubliczryłch szkÓl i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 20l7 r' poz. 649 z pÓźn' zm,)'

Uwagi:

8.39.oddzia| przedszkolny realizuje zljęcia z zzrkresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.

fl tut ! nie ! nie dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej u, pubIicznych przedszkolach, szkołach i placÓ.n,kach
(Dz' U' z 20} 7 r. poz. 159I z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.40.Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przeclszkolnego dzieci 6letnich jest zgodna z przepisami prawa.

! rak ! nie I nie dotyczy

$ 8 złsl' 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20}7 r' w sprąwrc
indywidualłlego obowiązkou,ego rocznego plzygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz' U. z 2017 r. poz. l6}6).

Uwngi:

8.4l.Dyrektor szkoly/placÓwki zatrudnil osobę niebędącą nauczycielem za zgodą LKo?
! tak ! nie Ę nie dotyczy

(odpou,iedź ,,nie doĘczy'' wybieramy w sytuacji, gdy u, szkole nie zatrudniono osoby niebędącej
nattczycielent).

JeżeIi tak, proszę wypełnić tabelę.

Roclzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebęclących
nźruczycielem

Liczba godzin

f nie dotyczy

!\e
r-ri'k d\"1 q/

L, ll/L



,

I

r
tlrt' l5 IłSt' 2 ustawy z clnia 11grudnia 20I6 r' Pray,o oświa|olt,e (Dz. U. z 2018 r. poz' 996 z pÓźn.znt)'

0wagi:

8.42.Dyrektorszkoły/placÓwkizatrudnilosobęniebędącąnauczycielemdoprowadzeniazajęćzzakresu
kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

nie dotyczy

lĄ) '\)tLtacji, gc]y },v Szkole nie zatrudniono o'\ob1l niebędcpej

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art, ]5 ust. 6 ustawy z dnia 14 grlrclnia 2016 r' Prav,o ośv]iatowe (Dz' (}, z 2018 r. poz' 996 z pÓźn.zn.)'

Uwagi:

8.43.Dyrektorszkoly/placÓwkizatrudni|nauczycielanieposiadającegowymaganychkwalifikacji
za zgodą I,Ko.

fl taL fl nie

(Oclpotrietlz ., ttie clot1t621t " tvltbierant)t

t1 ultc z))c ie I e ttt) .

JeŻę|i tak, proszę wypełllic tabelę.

! tak ! nie

(odpowiedź,,nie dotyczy,, y,ybieranD)

b ez wynl agcnrylęfu kw al ifikacj i),

Jezeli tak, proszę Wypęł|lić tabelę.

y|) syluacji, gĄ,||) szkole n,ie zatrudniono nallczycielct

Rodzaj
prowaclzonygS

zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiaclaj ących

I<walifikacji

Liczba godzin

art.]0 u'st, 9 ustau,y z dltict 26 stycztlict ]9B2 r. - Kartct I,{auczyciela (Dz. U. z 201B r, poz.967 z poźn, Zru,).

Urvagi:

8.44.Dyrektor szlioły/placÓwl<i przyrJziela nauczycielom goclziny Zgodnie z kwalifikacjami.

f tut ! nie

JeŻe|i llie, proszę wypełrliÓ tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli Liczba godzin

2017 r. w spratvie szczegolowYch

fi nie dotyczy

Rozporzcldzenie Ministra Edukacii ltlarodowei
hualiJikacji l,t,ytnagctltych od nattcz1łcieli (Dz, LI. z

Uwagi:

z dnia I sierpnia
2017 r. poz. I 575).

10



,/,n" spostrzeżenia kontroluj ącego :

I,,r a'l e ż ął o by pr z e pr ow adz ic kontr o l ę d or aźn ą w z a|rr e s i e', .

9. Zalecenia, termin reatizacji: bez zaleceti

Dyrektor szkoły/placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, może

zgłosić do organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny pisemne, umoq,r'owane zastrzeŻęnia do ustale

zawartych w protokole kontroli.

DyrektorszkotylubplacÓwki,wterminie30dnioddniaotrzymaniaza|ece ,awprzypadku

wniesienia zastrzeŻeit_ w terminie 30 dni od drria otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu

zastrzeże , jest obowiązarry powiadom ić:

l ) organ Sprawując y nadzor pedagogi azny o Sposobie realtzacji zaleceri;

2i q/, WYttiÓl,Le (niejscowośc, data i po lpis wizytatora)

f(usiak

"g*ęu"pntroli:

Data i podpis
i.riłis.iaft
a szKofy

Zgodnie z $ 16 ust,] pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2.01.7 r. w sprawie

,Zi,i* p,aososicznego (D). (]. z 2017 r, poz. 1658), protokÓł kontroli zawiera parafy kontroluiącego

i dyrektoia szkoły lub placÓwki na każdej stronie protokołu'

ONJ'
\,) k(

Uwaga.

Wizytator wpisLie u) tym miejscu ważne infornlacje o działal.no'ści statutowej szkoły/placowki

ZaobSerwowane podczas przeprowa.dzania kontt,oli (np świadczące o nieprawidtowościach

u, fun,kcj on ow aniu s zkoĘ/p l aC ow ki), a n ie b ętlace p rze dmiotem tei ko ntr o li.




