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PROTOKÓŁ KONTROL I DORA ŹNE J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu, ul.
Kościuszki 8, 23-235 Annopol

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Danuta Ryfka
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce: 18 czerwca 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Wioletta Czochór
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty

w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa uczennicy klasy Vd oraz

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn.zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658),
Rozporządzenie 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.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r.. Nr 6. poz.69 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46);
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7. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawid łowości:

W dniu 11 czerwca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga
uczennicy kl. Vd). Zarzuty postawione

w skardze dotyczyły braku efektywności działań wychowawczych podjętych przez Publiczną
Szkolę Podstawową w Annopolu, w związku z konfliktem rówieśniczym w klasie Vd

przez kolegów z klasy.
W związku z powyższym, w dniu 18 czerwca 2018 r. przeprowadzono w Publicznej

Szkole Podstawowej w Annopolu kontrolę doraźną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczennicy klasy Vd oraz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole.

Podczas kontroli dokonano oglądu szkoły, analizy dokumentacji udostępnionej przez
dyrektora (Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu, program wychowawczo-
profilaktyczny, dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych, tygodniowy rozk ład zajęć,
procedury rozpatrywania skarg i wniosków, księga protokołów, dokumentacja organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, notatki służbowe, dokumentacja przebiegu zebrań
z rodzicami) oraz przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły panią Danutą Ryfką.

(matki

i brakiem akceptacji

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
Na początku roku szkolnego 2017/2018 w klasie IVd, do której uczęszczała

zdiagnozowano problem braku akceptacji uczennicy przez koleżanki i kolegów
z klasy. Wychowawca klasy podczas rozmowy z

, matką , zasugerował kontakt z psychologiem szkolnym.
W dniu 17.10.2017 r. w rozmowie z panią , psychologiem szkolnym

nie wyraziła zgody na objęcie córki pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
jednocześnie dostrzegła potrzebę poprawy relacji rówieśniczych w zespole klasowym.
W związku z powyższym zaplanowano zajęcia integracyjne w klasie IVd (28.10.2017 r. -
„Koleżeństwo, przyjaźń’*, 31.10.2017 r. - „Potrafimy być tolerancyjni”). Jednocześnie
prowadzona była obserwacja uczennicy przez psychologa i nauczycieli.
W okresie kolejnych 7 miesięcy odbywały się zaplanowane zajęcia z psychologiem, mające
na celu integrację zespołu. W tym czasie nie było niepokojących sygnałów o problemach
rówieśniczych w klasie.

Sytuacja uległa zmianie w czerwcu 2018 r. Zaobserwowano niestosowne zachowanie
dziewcząt z klasy IVd wobec (odrzucenie, izolowanie, przezwiska).
W dniu 11.06.2018 r. odbyło się spotkanie wychowawcy z rodzicami dziewcząt klasy IVd.
Ustalono, że rodzice przeprowadzą rozmowy wychowawcze ze swoimi dziećmi, a jeśli
problem nie ustąpi, pogadankę z dziewczętami przeprowadzi psycholog oraz zorganizowane
zostaną kolejne zajęcia z ww. specjalistą. poproszona została, by na
bieżąco, także w nowym roku szkolnym informowała szkołę o ewentualnych problemach, by
można było je na bieżąco wyjaśniać i rozwiązywać.

W kolejnym roku szkolnym 2018/2019 szkoła zajęła się problemem relacji
rówieśniczych w klasie Vd zajęła się dopiero w styczniu 2019 roku, po zarzutach rodziców
uczennic dotyczących faworyzowania i „zmuszania innych dziewczynek
do przyjaźni z nią”. W związku z powyższym wychowawca wspólnie z pedagogiem
szkolnym ustalili doraźne działania (spotkanie dziewcząt klasy Vd z pedagogiem, rozmowa
indywidualna psychologa z uczennicą celem poprawy sytuacji w klasie.

W dniu 4.02.2019 r. matka w rozmowie
z dyrektorem szkoły, wyraziła niezadowolenie z pracy psychologa szkolnego. W notatce
służbowej zapisano, że pani „nie życzy sobie by jej dziecko było przepytywane przez
psychologa, niech zajmie się tamtymi dziećmi". W związku z powyższym zorganizowano



spotkanie dyrektora, wicedyrektora, psychologa i pedagoga szkolnego, podczas którego
ustalono plan działań interwencyjno-wychowawczych oraz form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, który został zaakceptowany przez matkę dziewczynki.
Zaproponowano, m.in. zorganizowanie spotkania zespoł u nauczycieli uczących w oddziale,
systematyczne zajęcia pedagoga i psychologa z całą klasą (spotkania min. raz w miesiącu),
których tematyka miała objąć: pogłębienie integracji zespołu, tolerancję, koleżeństwo,
przyjaźń, sposoby rozwiązywania konfliktów. Ustalenia były systematycznie realizowane.
Spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia w klasie Vd odbyło się
w dniu 5.03.2019 r. Omówiono sytuację wychowawczą w klasie, poinformowano o formach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalonych dla oddziału, wskazano na potrzebę
zintegrowanych działań nauczycieli w odniesieniu do obserwowanego problemu odrzucenia,
nękania uczennicy Zaplanowano i przeprowadzono cykl zajęć (pedagog
i psycholog) w klasie Vd:

28.02.2019 r. - „Nastrój grupy’’,
5.03.2019 r. - „Uczymy się sobie ufać”,
5.04.2019 r. - „Chcę być dobrym kolegą, dobrą koleżanką”,
14.05.2019 r. - „Co to jest fonoholizm?”,
16.05.2019 r. - „Co nas wyróżnia?,
24.05.2019 r. - „Przemoc - sprawca, ofiara i świadek",
28.05.2019 r. - „Uczymy się tolerancji”,
11.06.2019 r. - „Radzimy sobie z konfliktami i problemami”.

W dniu 12.03.2019 r., z inicjatywy dyrektora, zorganizowano spotkanie rodziców
z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem, wychowawcą klasy, nauczycielem wychowania
fizycznego prowadzącym zajęcia z dziewczętami kl. Vd. psychologiem oraz pedagogiem
szkolnym. Omówiono dotychczasowe działania podjęte przez szkołę w związku z trwającym
konfliktem rówieśniczym.

W kolejnych dniach w dokumentacji szkoły odnotowano liczne incydenty związane
z niewłaściwym traktowaniem przez kolegów z klasy. W maju
niewłaściwe zachowania przeniosły się do Internetu. przesłała wychowawcy kopię
wpisów koleżanek w aplikacji Messenger. Jednocześnie w konflikt zaangażowali się rodzice
uczennic, kierując groźby pod adresem dyrektora i nauczycieli oraz domagając się
przeniesienia dziewczynki do innej klasy. Działania nauczycieli w tym okresie ograniczyły
się do bieżących interwencji, tj. rozmów z konkretnymi uczniami i rodzicami.

W następstwie ww. problemów złożyła zawiadomienie
w Komisariacie Policji w Annopolu o nękaniu jej córki przez kolegów z klasy, o czym
poinformowała dyrektora szkoły w dniu 29.05.2019 r. Wobec powyższego w szkole podjęto
decyzję o włączeniu w sprawę mediatora zewnętrznego . Tym bardziej,
że w tym samym czasie do dyrektora wpłynęło pismo od rodziców uczniów klasy Vd
z żądaniem przeniesienia do innej klasy.

W dniu 5.06.2019 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klasy Vd z mediatorem -
Mediacje (po 2 godzinach) zosta ły przerwane przez

która stwierdzi ła, że nie zamierza wycofać zawiadomienia złożonego na
policji.

W dniu 14.06.2019 r. rodzic ucznia z klasy Vd ( złożył kolejne
pismo z żądaniem usunięcia z klasy. Dyrektor po analizie pisma, zorganizował
nadzwyczajne spotkanie z rodzicami uczniów klasy Vd w w/w sprawie oraz przeprowadził
rozmowę z Komendantem Policji w Annopolu.

Należy również nadmienić, że pani Danuta Rytka obowiązki dyrektora szkoły pełni od
01.09.2018 roku.
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Zgodność organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych
przedszkoli

8.1 .

Z analizy dokumentacji udostępnionej przez dyrektora oraz oglądu pomieszczeń
szkolnych i terenu wokół szkoły wynika, że szkoła spełnia wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny w szkole. Uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki do
nauki, zabawy oraz aktywnego wypoczynku:

liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej jest zgodna z zapisami rozporządzenia
MEN w sprawie szczegółowej organizacji szkół,
uczniowie klas I-III mają udostępnione indywidualne szatki w salach lekcyjnych do
pozostawiania rzeczy w szkole, aby nie przeciążać plecaków,
teren szkoły jest ogrodzony, a sale szkolne są odnowione, estetyczne i prawidłowo
przygotowane do zajęć edukacyjnych, (systematycznie prowadzone są okresowe
przeglądy techniczne budynków szkolnych).
W trakcie kontroli ustalono, że podczas przerw pełnione są dyżury przez nauczycieli na

parterze zgodnie z harmonogramem dyżurów, podpisanym przez każdego z nauczycieli.
Należy przy tym podkreślić, że do szkoły uczęszcza 299 uczniów szkoły podstawowej i 54
uczniów oddziałów gimnazjum. Plan lekcji uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia
uczniów zajęciami i ich różnorodność w każdym dniu. Opracowano i wdrożono system
wewnątrzszkolnych procedur, regulaminów i zarządzeń funkcjonujących w szkole
dotyczących bezpieczeństwa, które zamieszczono na stronie internetowej szkoły do
publicznej informacji. Sprawowana jest opieka świetlicowa przed i po zajęciach. Na bieżąco
rozwiązywane są różne problemy wychowawcze przy współdziałaniu wszystkich nauczycieli
uczących wychowawców' oddziałów szkolnych oraz specjalistów pedagoga i psychologa.
Organizowane są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli zgodnie z przepisami prawa.
Realizowane są projekty z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia
i dziecka dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Szkoła posiada Certyfikat Bezpieczna Placówka Oświatowa z dnia 22.05.2019 r.

Szkoła realizuje zalecenia, wskazania, programy i działania związane
z bezpieczeństwem kierowane przez różne podmioty zewnętrzne, np. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Najwyższą Izbę Kontroli, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wdraża działania,
zaplanowane i uchwalone przez radę rodziców w Programie wychowawczo-profilaktycznym,
które są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i zagrożeń.

W realizacji zadań w zakresie wychowania, opieki i bezpieczeństwa szkoła
współpracuje m.in. z Komendantem Policji w Annopolu, Komendantem Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku i Annopolu, Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Kraśniku, Komisją Rozwiązywania Problemów' Alkoholowych. W ramach
współpracy odbywają się konsultacje, konkursy, pogadanki, prelekcje, przekazywane są
materiały informacyjne, itp. cyklicznie, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, organizowane są spektakle i spotkania o charakterze
profilaktycznym, ukierunkowane głównie na zagrożenia młodych ludzi, np. cyberprzemoc,
używki, przemoc rówieśniczą, trudne i stresujące sytuacje.

Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań związanych
z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym uczniów w ramach prowadzonych kontroli
wewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej i bieżących obserwacji. Podczas rozmowy Pani
dyrektor Danuta Ryfka stwierdziła, że na podstawie obserwowanych przez nią zajęć,
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nauczyciele dbają o właściwe relacje interpersonalne, odnoszą się do uczniów z szacunkiem,
są życzliwi, dbają o to, by były przestrzegane zasady wewnątrzszkolnego oceniania, w tym
prawo do jawności ocen, znajomości wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania czy do
wyrażania własnych opinii.

8.2. Zgodność działań z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym .

Zapisy w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu oraz Programie
wychowawczo-profilaktycznym określają zadania szkoły w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast szczegółowe zasady w tym obszarze zawierają
Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W arkuszu organizacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu uwzględniono godziny zajęć psychologa,
pedagoga i logopedy. Tylko jeden uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu lekkim. Pozostali uczniowie mają opinie wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną.

W szkole, zgodnie z przepisami prawa, rodzice dzieci informowani są
o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także opracowywany
jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) wraz z Wielospecjalistyczną
Oceną Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Analiza dokumentacji w przedmiotowej
sprawie nie potwierdziła nieprawidłowości w planowaniu i organizowaniu zajęć
wynikających z zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznych: organizowane są zajęcia rewalidacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (36 uczniów), zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne (27 uczniów), zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (14
uczniów), zajęcia logopedyczne (43 uczniów), zajęcia o charakterze terapeutycznym (w tym
terapia psychologiczna)-(20 uczniów), trening ortograficzny (3 uczniów) oraz zajęcia
specjalistyczne związane z wyborem kierunku kształcenia dla jednego ucznia.
Analizowana jest skuteczność organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
poszczególnych uczniów z wnioskami do dalszej pracy (sprawozdanie z planu pracy Zespołu
do spraw planowania, analizy efektywności udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej).

8.3. Prawid łowość prowadzenia dzienników zajęć obowiązkowych, dodatkowych
i specjalistycznych oraz dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:
w szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny systematycznie uzupełniany przez
nauczycieli;
każdy wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy, a w szczególności dziennik
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole klasowym oraz



indywidualne teczki dokumentujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów z opiniami;
dzienniki zajęć dodatkowych i innych zawierają listę uczniów w porządku
alfabetycznym, wpisywane tematy zajęć lekcyjnych potwierdzone podpisem nauczyciela,
odnotowywane są obecności i nieobecności uczniów na zajęciach zarówno
obowiązkowych i dodatkowych.

Prawid łowość dzia łań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i w niosków'.

8.4.

W szkole prowadzi się księgę skarg i wniosków, co umożliwiło sprawdzenie, czy
kiedykolwiek wpłynęła skarga lub wniosek rodziców uczennicy. Tym bardziej nie
stwierdzono wpływu wniosku powiązanego z przedmiotowy sprawą. Z rozmowy z panią
dyrektor Danutą Ryfka wynika, iż wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na
bieżąco, w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów lub ich prawnymi
opiekunami.

Zgodność kwalifikacji nauczycieli z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli.

8.5.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole
Podstawowej w Annopolu posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć
wynikających z arkusza organizacji szkoły, co potwierdzają dyplomy i świadectwa. Poza tym
wszystkie zadania wynikające z potrzeb szkoły przydzielane są nauczycielom zgodnie z ich
kwalifikacjami i predyspozycjami.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że szkoła spełnia wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny w szkole. Uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki do
nauki, zabawy oraz aktywnego wypoczynku, a także osobiste szatki do pozostawiania rzeczy
w szkole. Prawidłowo realizowane są działania dotyczące rozwiązywania problemów
wychowawczych, jednak nie wszystkie działania są dokumentowane. Mocną stroną szkoły
jest monitoring wizyjny, który umożliwia prawidłowe monitorowanie oraz natychmiastowe
niwelowanie ewentualnych zagrożeń.

9. Zalecenia, termin realizacji:

1) Zaleca się bezwzględne przestrzeganie zapisów statutu dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim uczniom zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - termin
realizacji: 30 czerwca 2019 roku;

2) Zaleca się wzmocnienie działań, w tym podnoszących kompetencje nauczycieli,
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych
w szkole i poza nią zgodnie z art. 68 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - termin realizacji: 18 lipca
2019 roku;

3) Zaleca się planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
adekwatnie do zdiagnozowanych problemów oraz systematyczną ocenę skuteczności
organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla zespołu klasowego oraz
poszczególnych ewaluację zaplanowanych działań zgodnie• r

uczniów oraz



z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.) - termin realizacji: 18
lipca 2019 roku;

4) Zaleca się wzmocnienie nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją zadań wychowawcy
klasy wynikających z zapisów statutu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sieipnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1658) - termin realizacji: 18 lipca 2019 roku.

Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protoko ł u kontroli,
może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do
ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szko ły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku
wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia
o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1 organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2 organ prowadzący szkolę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji .

STARSZYWIZYTATOR
Dyrektor szkołycnJ

n r / ' CPQr Danuta Ryfkacluhku.tAL.
mgr Wfehtfta (fzochór

O O /

(miejscowość, data i podpis wizytatorów)(miejscow ość, data i podpis
dyrektora szkol) placów ki )

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
Dyrektor szkoły

v r7?7/i.Ojo.lo/ fy/gr Danutą Rylfta
Data i podpis dyrektora szkoły placówki

Zgodnie z j 16 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Sarodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.
i '. z 2017 r. poz. 165S). protokół kontroli zawiera parajV kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.




