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szkoły z arkuszęm organizacji szkoły

Ustawa z dnia 7 wrzęśrua I99| r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2Ol8 r. poz. |457 z poźn. Zm.),

Ustawa z drua 14 grudni a 20t6 r. Prawo oświatow e (Dz.IJ . z 2O|8 r. poz. 996 z pÓźn. zm.),

Ro4porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2O|7 r. w sprawie nadzoru
pedagogi czrrego (Dz. U. z 2017 r . poz. 1 65 8),

Ro4porządzetie Ministra Edukacji Narodowej z drua 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
navczatia w szkołach publiczrtych (Dz. U. z20|2 r. poz.204 zpÓźn.z.rn.),

Roąporządzetie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
navczaria dla publiczrrych szkÓł (Dz. U. z20|7 r. poz.703),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia |7 marca 2017 r. w sprawie szczeg1łowej
orgarizacji publiczr.tych szkÓł i publiczrrych przedszkoli (Dz.IJ. z 2OI7 r. poz. 649 z p6źn, Zm.),

irure obowiąnĄące w tym zakresie przepisy.
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8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Informacj a o szkole/placÓwce:

f] szkoła podstawowa

Ę szkoła podstawowa' w ktÓrej zorgalizowano oddział'przedszkolny

D szkoła podstawowa' w ktÓrej zorgarizowano oddział.przedszkolny
wraz z klasami dotychczasowego gimnazjum

! szkoła podstaw owa z klasami dotychczasowego gimnazjum

! gimnazjum

! tceum ogÓlnoks ztałcące

! szkoła branzowa I stopnia

! szkoła branzowa I stopnia z klasami dotychcz.asowej zasadticzej szkoĘ zawodowej

! technikum

f] szkoła policealna

E crp

E cru
Szkoła: dla młodzieĘfl dla dorostych !

8.1. Opinia LKO:

a) do arkusza organil'acji szkoĘ

Ę pozytywna ! negatywna

art. ]I0 ust.3 ustawy z dnia I4 grudnia 20]6 r. - Prawo oświatowe @z. U. z 2018 r. poz. 996 z pÓźn.zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organuacji szkoĘ
E poryrywna ! negatywna E oi" dotyczy

art. ]I0 ust,3 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]8 r. poz.996 z pÓźn,zm).

Uwagi:

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

I tut f] oi"

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

Uwagi:

8.3. Szkoła funkcjonuje zgodnie z ramowym/szkolnym planem nauczania.

,fi,ą



Ętut. ! oi.
Rozponądzenie Mi1listr1 Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pttźn. zm.),

Rozporządzenie Ministra EdukaĘi Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkoł @z. U, z 2017 poz. 703).

/ uwaei:1-
E.4. Tygodniowy rozldad zajęć jest zgodny z zalwierdzonyn arkuszem organizacji.

Ę tut ! oi" ! ni" dotyczy

art. I I0 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz' 996 z po,ztt. zm.).

Uwagi:

8.5. Tygodniowy wymiar godzin obowĘzkowych złjęć edukrcyjnych jest zgodny z ramowyn pluem
nauczania/szkolnym planem nauczania.

Ętut. !.ti"
Rozpolządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w szknłach publiczttych (Dz. U. , 2012 r' poz. 204 z ptlźn' zm.) - załącznik adekwany do typu
kontrolowanej szkoĘ,

Rozpolządzenie Ministra Edulilęji NarodowĘ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania dla publicznych szkoł (Dz. U. z 2017 r' poz' 703)- - załąenik adekwatny do typu kontrotowanęj
szkały.

Uwagi:

8.6. P|an zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę nÓwnomiernego obciążenia uczniÓw
zajęciami w poszczegÓ|nych dniach Ęgodnia.

!tut ! tti" ! oi" dotyczy

$ 4 rozponądzenia Ministra Edulracji NarÓdavej i Sporfu z dnia 3I grudnia 2002 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny w pubticznych i niepublicztlych szkołach i ptacÓwt@ch (Dz.U. z 2003 r.
poz' 69 z paźn. zm).

Uwagi:

8.7.Liczba go1:in zajęć wychowanir firycznego w fonnie: zajęć klasowo. lekcyjnych/zajęć do wyboru
przez uczniÓw jest zgodna z przepisami.

Ę tut ! oi" ! oi" dotyczy

$ 1 rozponądzenia Ministra Eilukacji Narodowej z dnia 29 eerwca 20]7 r. w sprawie daplszeabrych
form realizacji obowiązkowych zajęc wychowaniafizycznego (Dz. U. z 2017 r' poz' 1322),

$ I rozpotzqrlzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszualnychform
realizaĘi obowiękolrych zajęć wychowaniafizycznego (Dz. U. Nr 175 z 2011 r. poz. 1042).

Uwagi:

8.E. Wrniar godzin obowiązkorych zajęć ksztrłcenia zawodowego (teoretycznego' praktycznego
i prrkfyk zrwodorych) jest zgodny z obowiązującymi przepisami

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

Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 20]2 r. w sprctwie ramousych planÓw
nauczania w szkołach publicznych (D,. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm. - załącznik adeh,vatny
do typu kontrolowanej szkoły,
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Rozporządzenie Ministra Edukaji Naroilowej z dnia 28 marca 20]7 r. w sprawie ramo*ych planów

,oi",,,io dla publicztlych szlroł (Dz. U' z 2017 poz. 703) - załącznik adekwany do Ępu kontrolowanej

szkoły'

Rozponądzenie Ministra E&lkacji Narodowej z dnid 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej

kształcenia w zawodąch @z. U. z 2012 r. poz. 184 z poźn. zm.),

Rozporząilzenie Ministra Edukacji Naroilowej z d'nia jI marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej

kształeenia w zawodąch (Dz. U. z 2017 r. poz' 860 z późn. zm.).

Uwagi:

8.9. Szkola realizuje zaięcir wychowania do źrycir w roffnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Itut ! oi" ! tti. dotyczy

$ 3, 4 rozponąd'zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r, w sprawie sposobu
"nauczania. 

szkolnego oraz zabesu treści dotyeqcych wiedzy o życiu selrualnym cztowi'eka,

o zasadach świad.omego i odpowiedzialnego roilzicielstwa, o wartości rotlziny, życia w fazie prerutalnQ

oraz metodach i śr;dkach świadomęj prokreacji zawartych w poilstawie programowej lcształcefiia

ogÓInego (Dz.U' z 2014 r. poz. 395 z poźn' zm.).

(ottpowieitź ,,nie ilotyczy'' wybieranty w prz,1padhl, gdy rodzice/uczniowie pełnoletni zgłosili d.yreborowi

iisemna reEenałie ź udztału w zaięneh oru w przypadhl szkoł dla ilorosłych i CW).

Uwagi:

8.10.Szkoła realizuje obowiązkowe za!ęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

Ętut. ! oi" fl oi. dotyczy

2017 r. w sprawie ramowych planÓwRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca

nauczania dlą publicznych szkÓł (Dz, U. z 2017 r. poz. 703).

(Dotyczy szkoĘ podstawowej i szkoĘ branżowej I stopnia).

Uwagi:

8.ll.Tygodniowy rvymiar godzin zĄęć z re|igliletyki jest zgodny z ramowym planem nauczania.

! oi. dotyczyĘtut ! oi"

Rozponądzenie Ministra Edukłcji Narod.owęj z dnia 7 lutego 2012 r' w sprawie ramowych planÓw

,o,ioo,io w szkołach publicztlych @z. U' z 20]2 r. poz. 204 z pÓźn. nn.) - zatącznik adelcv,atny do typu

kontrolowanej szkoĘ,

Rozporzą,dzenie Ministra Eilulacji Narodowej z dnil 28 narca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw

,,ioo,i, dla publiczttych szkol (Dz. I]' z 20t7 r. poz.703) - zaĄenik ailekwatny do typu kontrolowanęj

szkaty,

$1 rozpotządzeni'a Ministra Edukacji Narodowej z ilnia 14 bwienia 1992 r. w sprawie warunWw i sposobu

b,go,i,o,i,io nauki relĘii w płblicznych pzedszkolach i szkałach (Dz. U. 1992 Nr 36 poz. 155

z poźn' zm').

Uwagi:

8.12. Minimdny tygorlniowy vrymiar zajęć rewalidrcyjnych jest zgodny z przepisami prawa.

fl.ti. ! oi. dotyczy

Rozponądzenie Ministra Eitukaii Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw

,oio,,io w szkołach publienyih (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) - zalącznik adekwatny do typu

kontrolowanej szkoĘ,

Rozpoządzenie Ministra Edulracji Narodowej z dnił 28 marca 20]7 r. w sprowie ramow'ych plan'w
,oioo,io d.la publicznych szkÓł (Dz. U. z 2017 r, poz.703) . załąanik adehłatny do typu kontroManej
szkoły.

Uwagi:

tak
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8.l3'Szkola zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu pomoc nauczyciela zatrudnionego w celu
wspÓłoĘanizowrnia ksztrlcenia integracyjnego zgoilnie z zaleceniami wynikającymi z otzeuenia
o potrzebie ksztrlcenia specj alnego.

D tat fl tri" E "i" dotyczy

$ 7 rozpoządzenia Ministra Edulrncji Narodowej z dnia 9 sierynia 2017 r. w sprawie warunkÓw
organizowania lrształcenia, wychowanin i opieki dla dzieci i młodzieĄ niepełnosprawnych,
niedostosowanych spoteenie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578
z poźn. zm.),

$ 7 rozpotządzenia Ministra Edukaąi Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprcwie warunkńw
organizowania ksztatcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieży niepełnospralnych,
nieilostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosolva iem społecznym (D,.U. , 2015 r. poz. 1II3
z poźn. zm)'

Uwagi:

8.l4.Arkusz organizacji określa liczbę godzin zajęć z zakresu ponocy psycho|ogiczropedagogicznej.

f tut f] oi"

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publiczttych szknł i publienych przedszkoli (Dz. U.pu. 649 z pożn. zm).

Uwagi:

E.l5.Szkoła rea|izuje zajęia z zakresu pomocy psychologiczno.pedagogicznej zgoi|lie z przepisami
prawa.

fltut n tti"

Rozponqilzenie Ministra Ealkacji Narod'owej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad' organbaĘi
i udzi'elani'a pomocy psychologiczno-pedagogienej w publiunych plzedszkolach, szkołach i placÓwlraeh
(Dz. U. z 2017 r. poz. 159I z poźn. zm').

Uwagi:

8.16.Ęgodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukrcyjnych jeś zgodny z ramowym planem
nauczania?

! tat< ! oi" E "i" dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego 2012 r. w sprawie ramowych planÓw
nauczania w Szkołach publicznych (Dz. U. Z 20]2 r. poz. 204 z pÓźn. zm.) - załącznik adela,vatny do typu
kontrolowanej szkoĘ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
nauczania dla publicznych szkÓł (Dz. U. z 2017 r. poz.703).

Uwagi:

marca 20]7 r. w sprawie ramowych planÓw

E.l7.Liczba realizowanych godzin nauczania indywidualnego pnez poszczegÓlnych uczniÓw jest zgodna
z przepisani,

! tat ! oi" E "i" dotyczy

$ 8, 9 rozponądzenia Ministra EdukaĘi Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiękowego roenego przygotowania pnedszkalnego dzieci i indywidualnego nauuania dzieci
i nłodzieł (Dz' U. z 2017 r. poz. 1616),

$ 9 rozponądzmia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieĘ @z. U. z 2014 r. poz' 1157 z p5źn. zm.).

Uwagi:

8.18.Szkołl organizuje nauczanie w klasach lączonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ętut E oi" ! ni" dotyczy

ł('q



$ 13 rozponądzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]7 mąrcą 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkał i publienych przedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm)'

@otyey szh5l podstawolryĄ.

Uwagi:

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

! tat

b) wychowanie ftzyczrte,

! tat

! tti"

! tti"

E "i" dotyczy

E "i" dotyczy

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

! tat< ! oi" E "i" 
dotycz5t

d) zajęcta z zak'resv kształcenia ogÓlnego' na ktÓrych ztreści programu wynika konieczność prowadzerua

ćwiczen, w tym laboratoryjnych,

! tat n tti" E "i" dotyczy

e) zajęia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla ktÓrych z treści programu wpika koniecmość
prowadzenia ćwic zen, w tym laboratoryjnych,

! tat ! oi"

0 zajęiapraktyczrej nauki zawodu.

Ll tat ! oi.

E "i" dotyczy

E "i" dotyczy

$ 7 rozporząilzenił, Ministra Edukącji Natod'owej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramołvych planÓw
nauczania dla publicznych szlal (Dz. U. z 2017 r. poz. 703),

$ 7 rozpotządzenia Ministra Ed'ukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r- w sprawie ramotvych planćw
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z poźn. zm').

Uwagi:

8.20.W szko|e funkcjonują klasy sportowe zgodnie z obowĘzującym'i przepisami prawa.

! tat f] ni" E "i" dotyczy

$ 1, 7, 8 rozporządzenia Ministra Edulrącji Narodowej z dnia 15 paździeruika 2012 r. w sprawie warunkÓw
tworzenił, organizaĘi oraz działąnia oddziałÓw sportowych' szMł sportov,ych oraz szkił nistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129),

s 2' 9, 10' rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 20]7 r. w spra,vie oddziałÓw
i szkÓł sportowych oraz oddzialÓw i szlroł mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz.671).

Uwagi:

8.2lJiczbr uczniÓw w oddziale integraryjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

! tat< ! tti" E "i" dotyczy

$ 6 rozpotządzenia Ministra EilukaĘi Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. w sprawie szczegÓłowej

organizacji publianych szkoł i publienych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z po,m. zn)'

Uwagi:

8.22.W szkole funkcjonują klasy terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa.

fl tat< ! nie nie dotyczy

$ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia j0 kwietnia 2013 r. w Sprctwie Zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno.pedagogicznej wpublicznych szkołach i placÓwkach @z.U. z 20l3 r.

poz. 532 z poźn. zm.),

! 13 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawi'e zasad oĘanizacji 
, nĄ s/{)
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ł

i udzielania pomocy psychologiczno.peilagogicznej w publi'enych plzedszkolach, szkałach i placÓwtrach
@z. U. z 2017 r. poz. 159l z pÓżn. zm').

Uwagi:

8.23. \Y szkole funkcjonują oddziaĘ dwujęryczne zgodnie z obowią7ującymi plzepisami prawa.

D tat< ! tti" E "i" dotyczy

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

Rozpolządzenie Mi,,istra Edulrącji 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 adekwłhty
do typu kontrolowanej szkoly,

Rozporzqbenie Ministra Eilulrncji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planćw
nauczania dla publiczttych sz ł (Dz. U. z 20I7 r. poz.703).

Uwagi:

E.24.W szkole firnkcjonuje biblioteka.

Ę tut ! oi"

1pkt 2 ustawy z dnią 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996ąrt. ]03 ust,
z pÓźn.zm.),

$17 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 narca 2017 r. w sprcwie
szczegÓłowej organizacji publiullych szkÓł i publicznych pnedszlroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z pÓźn. zm)'

Uwagi:

8.25.W szkole trnkcjonuje świeflica.

Eat Eoi" lniedotyczy
art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (@z. U. z 2018 r' poz' 996
z poźn.zm),

$17 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegÓIowej organizacji plblicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 2017 r' poz' 649
z p źn.zm').

Uwagi:

8.26.Liczba uczniÓw na zajęcirch świet|icowych pod opieĘ jednego nauczyciela jest zgodna
z przepisami prawa?

Ętut. D oi" D tri" dotyczy

$ 7 ust. 1 - 3 rozponądzenia Ministra Edulracji Narodowej z dnia 17 narca 2017 r. w sprawie
szczegołowej organizacji publiczttych szkoł i publienych przedszkoli (Dz. U. , 2017 r. poz. 649
z poźn. zm.).

Uwagi:

E.27.Liczba uczniÓw w oddzialach klrs I - Itr szkoĘ podstrwowej jest zgodne z pnepisami prawa.

Ętut !.ti" ! tti. dotyczy

$ 5 ust. 2 - 6 rozponqbenia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprcwie
szczegÓłowej organizacji publicznych szkol i publicznych pnedszłroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649
z p1źn. zm.).

Uwagi:

8.28Jiczba uczniÓw w oddziale szkoĘ specjalnej i oddziale specjrtnym szkoĘ ogÓInodostępnej jest
zgodna z przepirami prawa.

tr tak f] oi" Ęnie aoty""y



s 6 ust. 5 rozponądzenia Ministra Edulracji Narodtł,ej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizaqji publi<znych szót i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z poźn. zm).

Uwagi:

E.29.Liczba uczniów w grupie wychowawczej w intenrrcie jest zgodna z przepisani prawa.

! tat ! oi" E "i" dotyczy

$ 8 zsl. 5 rczpotządzenia Ministra EdulraĘi Narodowej z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szeegÓłowęj
organizaĘi publienych szlroł i publicznych przedszkali (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.).

Uwagi:

E.3O.Tygodniowy wymiar zajęć opiekuóczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą
w internacie jest zgodny z przepisami prawa.

! tat< ! oi" E "i" dotyczy

$ 8 ust. 7 rozporządzenit Ministra Edak4cji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szeegołowej
organizaĘi publicznych szkoł i publicznych pnedszlali (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm').

Uwagi:

83l.odtlzial przedszkolny frrnkcjonuje przez clĘ rok szkolny' z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący.

Ętut ! oi" ! ni" dotycry

s. 12 ust' I r<zponąibenia MEN z d'nia ]7 marca 2017 roku w sprawie szczeg1łowej organizaji
publicztlych szkoł i publi<znych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 rofu poz. 649 z pÓźn. nn.).

Uwagi:

8.32.orgrnizację pracy oddziału przedszkolnego określr remowy rozklad dnia ustrlony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie |iit rego naucrycie|, liitÓremu powierzono opiekę
nad danym oddzialem, ustah dh tego odrlziału szczegtÓ|owy rozkład dnia.

f tut ! tti" ! tti" dotycry

$12 ust.4 i 5. rozporządzenia Ministra Edulracji Narodowej z dniłl 17 marcą 20]7 r. w splrawie
szczegołowej organizacji publicznych szlroł i publicznych pnedszkoli @z. U. z 2017 r. poz. 649 z p źn.
zn.).

Uwagi:

E.33.Liczba dzieci w oddziale przedszko|nym wynosi nie więcej niż 25.

Itut ! oi" ! ni" dotyczy

$ 5 ust. 1 rozponądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
organizacji publicznych szkoł i publicznych pzedszkali @z. U. z 2017 r. poz. 649 z p6źn. zm.).

Uwagi:

8.34.oddział przedszko|ny zapewnia bezplatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czlsie
nie krÓtszym niż 5 godzin dziennie.

E,ut ! tti" E nie aotyczy

art. ]3 t|st. 1 w zwi.ęlal z ust, 5 ustawy z d'nia ]4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe @z. U. z 2018 r'
poz. 996 z pÓm-zm).

Uwagi:

E35.W oddziale przedszkoln1m tygodniowy w;miar godzin zajęć z religii jest zgodny z pIzepisami
prawl.

! tti" ! nie dotycry

$ 9 ust. 2 ro4lorządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprowie szeeg5lowej organizaQi publienych
szkÓł i publiczttych pnedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm'),

$ 1 rozpolządzenia Ministra Eilukacji Narodowej z dnia 14 kwienia 1992 r. w sprawie warun w tA

]łM
X.V (

1\\

tak



i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkotach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz.
155 z późn. zm')'

Uwagi:

8.3ó.W oddziale przedszkolnym |iczba dzieci w oddzia|e integrrcyjnym jest zgodnr z obowiązującymi
przepisani prawa.

l-
I lr* E "i" !oi" doty""y

I s 6 ust. ] i 2 rozpotządzenił MEN z dnia 17 tarąl 2017 r. w spruwie szczegołowej organbacji|1 publiczttych szkoł i publienych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z p1źn. zm.).
I

I Uwagi:

8.37Jiczba godzin przeznaczonych na redizlcję wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest zgodna
z przepisami prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasowch ] 5 lub 30 min w zależności
od możliwości psychofizycznych i wielął dziecka).

! tat< ! tti" E "i" dotyczy

! 17 ust. 1 pH 8 rozpotządzenia MEN z dnia 17 marca 20]7 r' w sprawie szczegÓIowej organizacji
publiczttych szkoł i publienych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn' zn).

Uwagi:

8'38.W oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

! tat< ! tti" Ę nie dotyczy

$ 17 ust. 1 pla 8 rozponądzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizaĘi
publiczttych szkoł i publienych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z p źn. zm.).

Uwagi:

839.oddział przedszkolny realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.

Etut Eoi" E nie dotyczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publienych przedszkolach, szkotach i plac wkach
@z. U. z 2017 r. poz. 159I z poźn. zn).

Uwagi:

8.40.Liczba rea|Łowanych godzin indywidualnęo obowiązkowego roenego przygotowania
przedszkolnego dzieci 6 tetnich jest zgodna z przepisami prawa.

Ltut Doi" Ęteaotyczy
s 8 s'. I rozponądzenia Ministra Edulcacji Narodowej z dnia 9 sietpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowięleowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
naueanił dzieci i mlotlzieźry @z. U. z 2017 r. poz. 1616)'

Uwagi:

8.4l.Dyrektor szkoły/placÓwki zatrudni| osobę niebęĄcą nauczycielem za zgodą LKo?
! tul. E ni" Ę ol" aoty"'y

(odpowied'ź ',nie d.otyey'' wybieramy w syfuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoĘ niefodącej
nłueyci'elem).

Jeżeli taĘ proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osÓb

niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

#'t



art. 15 ust. 2 ustowy z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.nn.).

Uwagi:

8.42J)yrektor szkoĘiplacówH zatrudnił osobę niebędącą nauczycielen do prowadzenia zajęć z zakresu
ksztalcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego.

fl tat ! tti" E "i" 
dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy'' wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej

nauczycielem).

Jeielri tak, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba ostÓb

niebędących
naucrycielem

Liczba godzin

art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grud.nia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z pÓźn.zm.).

Uwagi:

E.43.Dyrektor vkoĘ/placÓwki zrtrudni| nauczyciela nieposiadającego w;maganych kwa|ilikacji
' za zgodą LKo.

fl tat ! ni" E "i" dotyczy

(odpowiedź,,nie doĘczy,,wybieramy w sytuacji, sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela
b ez wymagany ch h,ualifi.kacj ) .

Jezelri tak, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli
nieposiadających

lcwalifikacji

Liczba godzin

Nauczyciel
wspomagająqł

I 20

art.I0 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia ]982 r. - Kąrta Nauczyciela @z. U. z 20I8 r. poz. 967 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.44.Dyrektor szkoĘ/placrÓwki prrydziela naucrycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

Ętut ! ''i"
J eżelt nie, proszę w1pełnić tabelę.

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba naucrycieli Liczba godzin

Rozporządzenie Ministra Edukacji Naroilowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szeegÓłotl,ych
kwalffikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:

N'fi



rnne spostrzeżenia kontro|ującego:

Ną l eż ał o by p rz ep r ow adz i ć ko n tro l ę d o raź ną w z akr es i e .. .

Uwaga
Wizytator wpisuje w Ęm miejscu ważne informacje o działalności
zaobserwowane podeas przeprowadzania kontroli (np. świadczące
w funkcj on ow aniu s z koły /p I a c Ówki), a nie bedace o rz.edm iotem tei ko ntro IL

statutowej szkoły/placÓwki
o nieprawidłowościach

9.7.alecenia, termin realiza cjiz bez zaleceri

Dyrektor szkoĘ / placÓwki
zgłosić, do organu sprawującego
zawartych w protokole kontroli.

w ciągu 7 dru roboczych od dnia otrrymarua protokofu kontroli, moze
nadzÓr pedagogi cTty pisemne, umotywowane zastrzeżerna do ustaleri

Dyrektor szkoły lub placowki, w terminie 30 dni od dnia otzymania zateĄ a w prz5padku
wniesienia zastzeżen _ w terminie 30 dni od dnia otzymania pisemrrego zawiadomienia o nizuwzgl$nieniu
zasnzeżri; j*t obowiva'ny powiadomić:

Zgodnie z $ 16 ust.I ph 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawieylzoru pedagogicznego (Dz' U' .z 2017 r' poz. 1658),. protokÓł trontroli ,it"|.1p",.n-t""troąiącego
i dyrelaora szkoły lub placÓwki na lrażdej stronie protokiu.-
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