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Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie,Z6lutego 2019 r.

pnoroxÓł, KoNTRoLI oonłŹNp.r
1. Nazwa i adres szkoĘ: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach, Połoski 45 Ą

27-530 Piszczac

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Bożena Sworczuk

3. Termin rozpoczęcia i zakorflczenia kontroli ze wskazaniem dni' w ktÓrych odbyĘ się
czynności kontro|i w sdrole lub placÓwce: 28 htt.ego 20|9 t..

4. Imię i nazwisko kontroĘącego: Hanna Ilczuk

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

6. TemaĘka kontro|i: zgodność funkcjonowania szkoĘ z mkuszem organŁacji szkoły
i przęisami prawa w roku szkolnym 20|8l|9

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 vtrznśnia l99l r. o systemie oświaty @z. U. z 2o|8 r. poz. L457 zp6źn. nn.)'

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe @z.U. z2o|8 r. poz,996 zp6b'. m-),

c) Roąporządzenie Minisfia Edukacji Nalodowej z dnja 25 sierpma 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego @2.U. z2OI? r.pz. 1658),

d) Roąporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 |lltego 2012 r' w sprawie ramowych planÓw

rauczania w szkołach publiczrrych (D z. U. z 2012 r. poz. 204 zp6źn. zm'),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z drna 28 narca 20L7 r. w sprawie ramowych planÓw

nauczania dla publiczrych sz,koł @z.U. z2o|7 r. poz.7o3),

D Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow{ z drua |.1 narca 20L7 r. w sprawie szłz'egćlowĄ
organizacji publicznych szkÓł i publiczrrych przedszkoli (Dz. U. z20|7 r. poz. 649 zp6źn, zm,)'

g) inne obowią7ujące w tym zakresie przepisy.
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8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Informacj a o szkoleĘlacÓwce:

! szkoła podstawowa

! sż<oła podstawowa' w ktÓrej zorgaruzowano oddziałprzedszkolny

! szkoła podstawowa' w ktÓrej zorgatizowano oddział.przedszkolny

wraz z klasami dotychczasowego gimnazjum

! szkoła podstawo wa zklasami dotychczasowego gimnazjum

fl gimnazjum

! liceum ogÓlnoks ztałcące

f] szkoła branzowa I stopnia

! szkoł abraruowa I stopnia z klasami dotychczasowej zasadticzej szkoĘ zawodowej

f] technikum

f] szkoła policealna

! crp

! cru
Szkoła: dla młodzieĘfl dla dorostych !

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji
! pozytywna negatywna

Y

szkoĘ
n

art. 1I0 ust.3 ustawy z dnia I4 grudnia 20l6 r. - Prąwo oświatowe (D,.U.z 20I8 r. poz.996 z pÓźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organuacji szkoĘ

E po"ytywna ! negatywna fl ni" dotyczy

art. 110 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. . Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓźn. zm).

Uwagi:

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

Ętut ! tri"

$ 17 ust. 9 rozponądzenia Ministra Edukacji NarodowĘ z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawie szeegÓłowej
organizacji publianych szkoł i publiunych przedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm').

Uwagi:

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

Ętut ! tti"



/

Rozponądzenie Ministra Edulrneji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprowie ramou5lch planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edulrncji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramoluych planiw
nauczania dla publicznych szkoł @z- U. z 2017 poz. 703).

Uwrgi:

8.4.Tygodniorvy rozkład zajęćjest zgodny zzatwierdzonym arkuszem organizacji.

Ętut. fl tti" ! oi. dotyczy

I4 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z pÓźn. zm.).art. 110 ust. 4 ustawv z dnia

Uwagi:

8.5. Tygodniowy wymiar godzin
nauczania/szkolnym planem

f tut

obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z ramowym planem
nauczania.

! oi"

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprowie ramawych planÓw
nauczania w szkołach publicznych @z' U. , 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm) - zaĘcznik adehllatny do wu
kontrolowanej szkoły,

Rozponądzenie Ministra Edukacji Naroilowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramovych planÓw
nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)- - zalącnik adekwaw do typu kontrolowangj
szkoĘ.

Uwrgi:

8.6.Plan zajęć dydrktyczno-wychowawcrych uwzględnia potrzebę rÓwnoniernego obcĘenia ucmiÓw
zajęciami w poszczeg |nych dniach tygodnia.

! tut ! ni" ! tri" dotyczy

$ 4 rozporz@zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieezenstwa i higteny w publicznych i niepublicznych szkałach i placÓwkach (Dz'U. z 2003 r.
poz. 69 z pÓźn' zm).

Uwagi:

8.7.Liczba godzin zajęć wychowania fizyczlego w formie: zajęć klasowo- lekcyjnych/zajęć do wyboru
przez ucznitÓw jest zgodna z przepisami.

Ętut ! tti" ! oi" dotyczy

$ 1 rozponądzenit Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 eerwca 20]7 r. w sprawie dopuszualnych
form realizacji obowiękawych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322),

! I rozponądzenia Ministra EdukaĘi Narodowej z dnia 9 sierpnia 201 1 r. w sprawie do1ruszealnych form
realizacji obowiękowych zajęć vychowaniaJizyenego (Dz. U. Nr l75 z 2011 r. poz. 1042).

Uwagi:

E.8. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego (teoretycznego' prakĘcznego
i praktyk zawodowycĘ jest zgodny z obowiązującymi pzepisami.

! tat ! oi" E "i" dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 20]2 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (D,.U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. Zm.. załącznik adelewatny
do Ępu kontrolowanej szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w Sprawie
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 2017 poz, 703) - załącznik adelcwatny do

ramowych planÓw
typu kontrolowanej

r .;ł?0 l /,/W lłTI L/It\



szkoły'

Rozporządzmie Ministra Edukacji Narodowej ?'d',io .7. 
lutego 2012 r. w sprawie poilstawy programowej

ksńłceiia w zawodąch (Dz. U' z 2012 r. poz. 184 z poźn- zm.)'

Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawk podsuwy programowej

kszialcenia w zawodach (Dz' U. z 2017 r. poz. 860 z poźn- zm.).

Uwagi:

8.9. Szkolr realizuje zajęcie wychowania do Ęcia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ętut. ! oi" ! tti" dotyczy

$3,4rozporąfueniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia12sierpnia1999r.wsprawiesposobu
nauczani.rl szkalnego o,*"..,,pii, treści itotyczqcych wiedzy o źyciu seksualnym człowieka'

o zasadach świailomego i oapii"*ta*go roa,aastwa, o wat.lości rodziny, życia w fazie prenatalnej

oraz metoilach i środkach świadomej jrokreacji zawartych w poilstawie programowej kształcenia

ogÓlnego (Dz.U- z 2014 r. poz, j95 z pÓźn. zm').

(odpowiedź,,niedotyay',wybieramywprzypaillal,gdy.rodzice/uczniowiepełnolenizgłosilidyrektorowi
iii*,o ,"ą,**j" ź uiziałi w ,ajęao"i o,- . p,,ypoillal szkÓI dla dorosłych i CW).

Uwagi:

E.l0.Szkola realizuje obowiązkowe za!ęei'a z doradztwa zawodowego zgoi|nie z obowiązującymi

przepisani Prawa.

fltut f| tti" ! tti" dotyczy

Rozporząilzetlie Mi|,istra Ed'ukacji Narod.owej z dnla-!!' marcą 2017 r. w sprcwie ramowych planÓw

naiczania dla publicznych szkot @z' U' z 2017 r- poz- 703)'

@oryczy szkoĘ podstawcwej i szkoły branżowej I stopnia).

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy wymiar godzin zaięć z retigii/eĘH jest zgodny z ramowym planem nauczania.

fitut ! oi" tl tti. dotYczY

dnią 7 lutego 2012 r. w Sprawie ramowych planÓw

r, poz. 204; poźn. zm.) - załącznik adelanlatny do Ępu

kontrolowanej szkoĘ,

RozponąilzmieMinistraEdukaĘiNarod'owejzdnia28.marca2017r.wsprawieramo*ychplanÓw
;,;;;"i; dla pubticmych 

';kÓł 
(D, (]' z 20i7 r' poz.703) - zaląanik adekwahł, do tyw kontrolowanej

szkały'

!1 rozporządzenią Minista Edukacji Narodowej z itnią t4 kwietnia 1992 r. w sprawk warunkÓw i sposobu

L,siii,;i"i" nauki reli.gii i wbtro,y"h pnedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr 36 poz. 155

z poźn. zm.).

Uwagi:

8.12. Minimatny tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych jest zgodny z przepisami prawa.

Ętut ! oi" ! oi" dotYczY

dnia 7 lutego 2012 r, w sprawie ramowych planÓw

r. poz. 204 ż poźn, Zm.) . załącznik adelwatny do typu

RozponądzenieMinistraEdukacjiNarod'owejzdnia28^marca2017r.wsprawieramowychplanÓw
;;;;;; dla pubticznych ';ńł 

(D, U' z 20i7 r. poz.703) . zatąenik adekwat|,y do typu kantroWanej

szkoły.

Uwagi:

E.l3.Szkola zapewnia uczniorYi niepelnosprawnemu -pomoc 
nauczyciela zatrudnionego w celu

wspÓlorganizowani" *s"taic"nia_iit"grncvjo"go "godii. 
z zaleceniami wynikrjącymi z orzeczenil

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

naiczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej^ z

naiczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012

kontrolowanej szkoĘ,

P^ff
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o potrzebie kształcenia specjalnego.

! tat< f] ni" E "i" dotyczy

$ 7 rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w
organizowania lcształcenią, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z
z pÓźn. zm.),

$ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 20] 5 r. w
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z
z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8. 1 4.Arkusz organuacji określa

sprawie warunkÓw
niepełnosprawnycłt,
2017 r. poz. 1578

sprawie warunkÓw
niepełnosprawnyclt,
2015 r. poz. II13

Itut
liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

f| oi"

Rozporządzenie Ministra Edulracji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprowie szczegÓtowej organizacji
publicznych szkoł i plblicznych pnedszkoli (D,. U.poz. 649 z pÓżn. zm.).

Uwagi:

E.l5.Szko|a realizuje zaięcia z zakresu ponocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisrmi
pr8wr,

Ętut. ! oi"

Rozpolządzenie Ministra EdulraĘi Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizaĘi
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczttej w publienych przedszknlach, szlałach i placÓwlcach
(Dz. U' z 2017 r' poz. 1591 z paźn. zm.).

Uwagi:

8.16.Ęgodniory wymiar godzin dodatkowych zajęć edukrcyjnych jest zgodny z ramowym planem
nauczania?

Etut fl oi" ! nie dotyczy

Rozponądzenie Miniśtra Edukncji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych plłnćw
nauczania w szkołach publicznyeh (D,. U. z 2012 r. poz. 204 z poźn. zm,) - załąenik adehłahry .Io wu
kontrolowanej szknĘ,

Rozporządzenie Ministra Edulrncji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publienyeh szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

8.l7Jiczbr realizowanych godzin nauczania indywidualnego przez poszczegÓlnych uczniÓw jest zgodna
z przeprsaml.

! tat< fl nie E "i" 
dotyczy

{ 8,9 rozpotządzenia Ministra Edulacji Narodowej z dnia 9 sietpnia 2017 r. w sprawie inĄ,widualnego
obowiązkowego roenego pnygotowania pnedszlalnego dzieci i indwi&mlnego nauczania dzieci
i młodziei @z. U. z 2017 r. poz. 1616),

$ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sietpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
nauczania fuieci i nłodzież1l (Dz. U. z 2014 r' poz. I I57 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.lE.Szkoła organizuje nauczanie w k|asach łączonych zgodnie z obowĘzującymi przepisani prawe.

[tak ! oi" ! oi. dotyczy

s /3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓtowej
organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

(Doty czy szkÓł pods tawowych) .

5
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Uwagi:

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

! tat< ! tti" E "i" dotyczy

b) wychowani e ftzyczr.te,

fl tat ! oi" E "i" dotyczy

c) informatyka (z uwzględnieniem |iczby stanowisk komputerowych w pracowni),

Ętut. ! tri" ! tti" dotyczy

d) zĄęla z za|<resu kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych z tręści programu wynika konieczrroŚć prow adzerua
ćwtczen, w tym laboratoryjnych,

! tat ! oi" E "i" dotyczy

e) zajęia z zakresu ksfałcenia w zaulodzie, dla ktÓrych z treści programu wynika konieczrrość
prowadzenia ćwiczen, w tym laboratoryjnych,

! tat< ! tri" E "i" dotycry

0 zĄęiaprakycntej nauki zawodu.

fl tat< ! ni. E "i" dotyczy

$ 7 rozporząfuenia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 28 mąrca 2017 r' w sprawie ranowych planÓw
nauczania dla publicmych szkÓł @z' U. z 2017 r, poz. 703)'

$ 7 ro4lolządzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. pz. 204 z ptlźn' zm.)'

Uwagi:

8.20.W szkole funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisani prrwa.

D tat< tl ni" E "i" dotyczy

$ 1, 7' 8 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowęj z dnia l5 paźilzienilra 2012 r. w sprawie warunkÓw
twofzenia, organizaąi oraz działania oddziałÓw spornwych, szMł sporlowych oraz szkÓł mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129),

s 2' 9' 10' rozponądzenia Ministra Eilukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddzialÓw
i szkÓł sportowych oraz oddziałÓw i szlał nistrzostwa sportowego @z. tJ. z 2017 r. poz.671).

Uwagi:

8.21Jiczba uczni w w oddziale integracyjnym jeśt zgodna z obowią4jącymi przepisami prawa.

! tat< ! oi" E "i" 
dotyczl

$ 6 rozponądzenia Ministra Eilukacji Narodowej z dnia 17 tnarca 2017 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publianych szkÓł i publicznych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z ptlźn. zm')'

Uwagi:

8.22.W szkole funkcjonują klasy terapeuĘczne zgodnie z obowią4jącyni przepisrmi prawa.

Etut !oi" Ęłedotyc"y
$ 8 rozponqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 hłietnia 2013 r. w sprawk zasad udzielania
i organizacji pomocy prychologiczrc-pedagogicmej w publicznych szkołach i placÓwkach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 532 z p źn. zm),

$ Ij rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierynia 2017 r. w qlraulie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno.pedagogicznqi w publienych pzedszkolach, szkołach i ptacÓwkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z pożn' zm.).

Uwagi:

Yfr
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8.23. W szkole funkcjonują oddziaĘ dwuj ęTyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat< !.ri" E "i" 
dotyczy

art'' 25 ustawy z dnia 14 gnldnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓźn.zm.),

Rozpotządzenie Ministra Edulracji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (Dz' U. z 2012 r. poz. 204 z poźn. zm') _ załącznik adekwatny
do tyry kontrolowanej szkały,

Rozponądzenie Ministrą Edukaeji Narodowej z dnia 28 narca 2017 r. w sprcwie ramovrych planÓw
nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 2017 r. poz.70j).

Uwagi:

8.24.\Y szkole tunkcjonuje biblioteka.

Ętat. ! oi.

ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996art. 103 ust. I pkt 2
z pÓźn.zm),

$17 ust. 2 ph 9 rozporz@zenia Ministrd Edukncji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczeg5łowej organizacji publiczttych szkoł i publicznych pnedszkoli (D,. U. , 2017 r. poz. 649
z pÓźn' zm.).

Uwagi:

E.25.W szkole funkcjonuje świet|ica.

!t t E"i" lnieaotyczy
art. l03 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grud'nia 2016 r. Prcwo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. ptlz.996
z pÓźn.zm'),

$17 ust- 2 ph 8 rozpoządzenia Ministra Edulacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szeegÓłowej organizacji publienych szkoł i publicznych przedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn.zm.).

Uwrgi:

8.26Jiczba uczniÓw na zajęciach świet|icowych pod opieĘ jednęo nrucryciela jest zgodna
z przepisani prawa?

Ętut. nti" ! tri" dotyczy

$ 7 ust. I - 3 rozponqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 nwrca 2017 r. w sprcwie
szczegołowej organizacji publicznych szMl i publiczttych pzedszkoli (Dz' U. z 2017 r' poz. 649
z paźn. zm.).

Uwagi:

E.27Jiczba uczniÓw w oddziałach klas I - III szkoĘ podstawowej jest zgodna z przepisami prawa.

Itut f| tti" ! tri" dotyczy

$ 5 ust. 2 _ 6 rozporządzenia Ministra Eilulracji NarodowĘ z dnia ]7 narca 20]7 r. w sprawie
szeegÓłowej organizacji publiczttych szlał i ptlblicznych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z p źn. zn').

Uwagi:

8.28.Liczba uczni w w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specja|nym szkoĘ ogÓInodostępnej jest
zgodna z przepisami prawa.

! tat ! tti" E "i. dotyczy

s 6 ust. 5 rozponqdzenia Ministra Edulraąi Narodol+,ej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szeegołowej
organizaqji publienych szlcÓł i publicznych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.).

Uwagi:

8.29Jiczba uczni w w grupie wychowawczej w internacie jest zgodna z przepisami prawa.

Yfr



fl tat f| "i" E "i" dotYczY

$ 8 usl. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej

organizacji publicznych szlrot i publicznyci przedszkoti1oz. U, z 20]7 r. poz. 649 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.30.Tygodniowy wymiar zajęć, opiekuócrych i
* iot..oacic jest zgodny z przepisami prawa'

fl tat fl ni. fl nie dotyczY

$8ust.7rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia
o,go^uo"it płuti)"ych szkńł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z

Uwagi:

8.3l.oddziałprzedszkolnyfunkcjonujeprzezcałyrokszkolny'
przez organ prowadzący.

z wyjątkiem przerw ustalonych

Ętut D.ti" ! tti" dotYczY

$ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca..2-017 rohl w sprawie szczegÓtowej organlzaq,

publicznych szknł i p,tti*"yini)"i'ioi- 1o,. u. , 2ol l ,ot,, poz. 649 z pÓżn. zm.).

Uwagi:

E.32.organizację pracy oddziatu przedszkolnego określa.ramowy rozklad dnia ustalony przez d;rektora

na wniosek rrdy pedagogicznej, na podstawie ttorego nauczycie! litÓremu powierzono opiekę

nad donym oddzi"ł"-, o.ti" ar"i.go odd"i"ło 
'""'egÓ|owy 

rozkład dnia.

Et"t Eoi" flniedotYczY

!12 ust.4 i 5. rozporządzenid Ministra Edukncji Narodowei z ilnia 17 rurca 2017 r. w sprawie

szczegÓtowej o,go,i,,"ii pu;:;o;;;;;,kił-;p,,;ii*,ych pie,"dszlrott (Dz. IJ' z 2017 r' poz' 649 z pÓźn.

zm).

Uwagi:

8.33.Liczbadzieciwoddzialeprzedszkolnymw1nosiniewięcejniż25.

Etut D oi" ! nie dotYczY

s 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdulraĘi Na,9d9Y?: ilnia 17 marca 2017 r. w sprawie szeegÓłowej
,,:";;;;;,";,;;;t;i;;kr;i;;;;;;;;i"auuu ro,. U. z 2017 r. poz.649zpoźn.zm)

Uwagi:

8.34.oddzid przedszkolny zapewnia bezpłatne nruczanie' wychowanie i opiekę w czls|e

nie kr tsrym niż 5 godzin dziennie.

Etut E t'i" ! nie dotYczY

ąrt' ]3 ust. 1 w zwiryku z ust. 5 usta: /y z dnią ]4 grudnił 2016 r. Prąwo oświatowe @z' U. z 2018 r.

poz. 996 z ptlźn.zm.)'

Uwagi:

E.35.W oddziale przedszkolnym tygodniory w1miar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami

prrwt.
tak ! "i" 

! tti" dotYczY

$ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN 
'z 

dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji publicznych

szkÓł i publicznyiip,,,a,,mh (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.),

$ / rozporządzenia Ministra Edukacji Nar9dowej z dnia.14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkÓw

i sposobu organizowania nauki ieligii w publicz",* p,zeds,kolach i szkołach (Dz. U. z I992 r. Nr j6 poz.

wychowawczych z jedną grupą wychowawczą

17 mąrcą 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej

2017 r. poz. 649 z poźn. zm.).

y8
155 z poźn. zm.).



Uwagi:

/ 8.36.W oddziale przedszkolnym |iczba dzieci w oddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi
7I przeprs lr| prtwr.

E tat< fl tri" ! nie dotycryt

S 6 ust' 1 i 2 rozponqdzenia MEN z dnia 17 marca 20]7 r. w spralłie szaeg5łowęj organizaji
publicztlych szkÓł i publicznych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pozn. zm).

Uwagi:

837.Liczba godlzin przezlaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jeś zgodna
z przepisami prawa (4-8 god'zin realizowanych w odcinkach czasowych 15 lub 30 min w zależności
od możIiwości psych i wiehl dziecka).

! tat ! tti" E "i" dotyczy

$ 17 ust. l ph 8 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprowie szrzegÓłowej organizacji
publiczttych szkoł i publienych pnedszlroli (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z ptlźn. zm.).

Uwagi:

8.38.W oddziale przedszkoln1m prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prrw&.

! tat ! oi" E "i" dotyczy

$ 17 ust. 1 pkt 8 rozporzą,dzenia MEN z dnia 17 mąrca 20]7 r. w sprawie szaegÓłowej organizacji
publicznych szkoł i publienych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z p źn. zn.).

Uwagi:

839.oddziat przedszkolny realizuje zajęia z zakresu pomory psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.

I tut E tri" ! oi" dotyczy

Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielłnia pomocy psychologiczno-pedagogiunej w publicznych przedszlalach, szkołach i placÓwkach

@z. U, z 2017 r. poz. 1591 z p źn. zm.)-
Uwagi:

E.40.Liczba realizowanych godzin indpvidualnego obowią1kowego rtocznego przygotowania
przedrzkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisemi prawa.

! tat fl oi" E "i" dotyczy

$ 8 J'' 1rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowęj z dnia 9 si.erpni.a 2017 r. w sprawie
indyvidualnego obowięlawego rocznego przygotowania pnedszkolnego dzieci i inĘwidualnego
nauczania dzieci i nłoilzieiry pz. U. z 2017 r. poz. 1616).

Uwagi:

8.4l.Dyrektor szkoĘ/plac wki zatrudni| osobę niebędącą naucrycielen za zgoĄ LKo?
! tat ! tti" E "i" 

dotyczy

(odpowiedź,,nie dotyczy,,Wbierąmy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej

nąuczycielem).

Jeżeli tak, proszę Ępełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art, I5 ust, 2 ustaw z dnia l4 grudnia 20I6 r. Prawo oświatowe (Dz. U, Z 2018 r. poz. 996 z pÓźn.zm.).

YW



Uwagi:

8.42J}yrektor szkoĘ/placówki zatrudni| osoĘ niebędącą naucrycielem do prowadzeńr zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego za zgodą orgrnu prowrdzącego.

! tat ! tri" E "i" dotyczy

(odpowiedź ,,nie dotyczy,,wbieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej
nauczycielem).

Jeżelrt tak, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
naucrycielem

Liczbt godzin

art. 15 ust. 6 ustałvy z dnia 14 gudnia 2016 r. Prawo oświatowe @z. U. z 2018 r' poz. 996 z poźn.zm).

Uwagi:

8.43.Dyrektor szkoĘ/p|actÓwki zatrudnił nauczyciela nieposiadającego w5maganych kwalifikrcji
za zgodą LKo.

n tat ! oi" E "i" 
dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zattudniono nauczyciela
b ez wymagany ch h,valffikacj i).

Jeże|i tak, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli
nieposiadających

lnvalifikacji

Liczba godzin

art.10 ust. 9 ustawy z dnia 26 sĘcznia I982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20]8 r. poz. 967 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.44.I)yrektor szkoĘ/placÓwki prrydziela nauczycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

I tut ! tri"

Jeżelri nie, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczvcieli Liczba godzin

Rozporządzenie Mi istra Edulracji Narodouej z dnia ] sierpnia 2017 r. w sprawie szczegÓłowych
kwalifilraĘi wynaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz' 1575).

Uwagi:

F 
-,ff
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9. Zalecenia, termin realizacji: bez zaleceri

Dyrektor szkoĘ/placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, moze
zgłosić do organu sprawującego nadz r pedagogiczrry pisernne, umobrwowane zastzeżenta do ustaleó
zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placÓwki' w terminie 30 dni od dnia otrzymania zal*Ą a w przypadku
łvniesienia zastrzeże - w terminie 30 dni od dnia ofzymania pisermego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzsżeĄ j est obowiązany powiadomić:

1 ) organ sprawujący nadzÓr pedagogicmly o sposobie realizacj| za|eceiL;

TOB.

" .zet|Ct, 'rlorazuk

.!"Ó 
R

lnt. Jarł' ?,łgła I.i

nadzoru pedagogicznego (Dz' U, z 2017 r. poz. 1658), protolmł kontroli zawiera parafi kantroĘącego
i dyrelaora szkały lub placÓwki na lrłżĘ stronie protokołu.

YW

Inne spostrzeżenia kontrolującego:

Nal eż ałoby prz eprowadz ić kontrol ę doraźną w Zakres ie ...

Uwaga
Wizytator wpisuje w Ęm miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły/placÓwki
ząobserwowane podczas przeprowadzanią kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach
w funkcj onow aniu s z ko Ę /p lac Ówki), a nieb edace n"z,e dmiotem te i ko ntroli




