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Nr kontroli w rejestrze placówki - 1/2019
Podmiot wnioskujący o kontrolę-Rodzic
Data i fonna powiadomienia o kontroli - 16 kwietnia 2019 r. - rozmowa telefoniczna
z dyrektorem szkoły
Numer skargi w rejestrze - CRS 134/2019

P ROTOKÓŁ KONTROL I DORAŹNE J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie, Kosin 25, 23-
235 Annopol

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Beata Czyż-Olszowy
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

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

w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. 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 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkól 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 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji



przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170),
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);

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W dniu 10 kwietnia 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty od
(matki ucznia kl. 11) wpłynęła skarga na działania dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kosinie. Zarzuty wskazane w skardze dotyczyły nieprawidłowości
w działaniach dyrektora ww. szkoły dotyczących sposobu organizowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki.

W związku z powyższym, z upoważnienia Lubelskiego Kuratora Oświaty
przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 2018 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Kosinie
kontrolę doraźną w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Podczas kontroli dokonano oglądu szkoły, analizy dokumentacji udostępnionej przez
dyrektora (Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosinie, program wychowawczo-
profilaktyczny, dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych, tygodniowy plan zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, 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 Beatą Czyż-Olszowy.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

W odniesieniu do przedmiotowej skargi stwierdzono, że zarzuty ze strony
matki dotyczące pobicia jej syna przez uczniów kl. V (
i ) sąmało precyzyjne i nie zawierają daty ewentualnego zdarzenia,

ani wskazania konkretnego miejsca zajścia. Poza tym z notatek służbowych pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych oraz rozmowy z dyrektorem stwierdzono, że sugerowana
data w rozmowach z matką nie została odnotowana w dokumentacji szkolnej. Jeden ze
wskazanych chłopców przez skarżącą w tym czasie był nieobecny w szkole, drugi natomiast
uczestniczył w zajęciach dodatkowych.

W odniesieniu do informacji zamieszczonej w skardze dotyczącej złego samopoczucia
oraz wizyty u lekarza, a także badania USG jamy brzusznej chłopca, brak

jest informacji zwrotnej ze strony matki dziecka na temat stanu zdrowia i jego
potencjalnych przyczyn.

Zdaniem Pani dyrektor, matka w ostatnim czasie bardzo często
sk ładała wizyty w szkole po lekcjach i w czasie lekcji, zgłaszając coraz to nowe okoliczności
różnych zdarzeń, co bardzo utrudnia ło i zakłócało pracę szkoły. Zdarzało się, że matka

zastraszała innych uczniów twierdząc, że zawiadomi policję
o prześladowaniu jej dzieci. Co z kolei wywołało lęk i obawy u chłopców (potencjalnych
sprawców) i innych uczniów.



Z notatek oraz rozmowy z Panią dyrektor wynika, że od dłuższego
czasu żalił się, że cyt.: „mama z tatą go biją i że nie chce wracać do domu ”. Podczas kolejnego
zdarzenia w szkole, gdy uczeń miał otrzymać ocenę niedostateczną płakał w klasie, że dostanie
w domu lanie, a swoją bezradność manifestował słowami cyt.: „czy ja nie mogą mieć
normalnego domu?, ja chcę normalny dom W obawie o zdrowie dzieci Pani dyrektor złożyła
zawiadomienie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu o sytuacji podejrzenia przemocy
w rodzinie oraz wniosek na policję w sprawie: zakłócania spokoju i porządku publicznego
przeciwko (pismo informujące z dnia 4 stycznia 2019r.).

Z analizy dokumentacji i notatek służbowych udostępnionych przez Panią dyrektor
wynika, że jest chłopcem nerwowym, często odnosi się w sposób obraźliwy
do swoich kolegów oraz próbuje prowokować różne zachowania (notatka z dnia 1 kwietnia
2019r.).

W dniu 05 kwietnia 2019r. w obraźliwy sposób (używając wyzwisk
w stosunku do Pani dyrektor) wyraziła swoje niezadowolenie z faktu założenia przez Panią
Beatę Czyż-Olszowy rodzinie „Niebieskiej karty”. Świadkami tego zajścia byli
nauczyciele i (notatka z dnia 5 kwietnia 2019r.). W zakresie gróźb
kierowanych pod adresem i ich rodziny nie przedstawiono żadnych
dowodów, ani świadków w tej sprawie, wobec tego trudno jednoznacznie stwierdzić, czy
takowe miały miejsce. Z kolei infonnacje pozyskane od dyrektora, nauczycieli i pracowników
szkoły nie potwierdzają takich sytuacji.

8.1. 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

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,
liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 osób,
uczniowie klas I-III mają udostępnione indywidualne szafki 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 oraz 1 piętrze (stołówka szkolna), zgodnie z harmonogramem dyżurów, które od marca
2019 roku zostały wzmocnione dodatkowymi nauczycielami (po dwóch nauczycieli w wyżej
wyznaczonych miejscach). Należy przy tym podkreślić, że do szkoły uczęszcza 58 uczniów
w tym 11 jest w oddziale przedszkolnym. 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 oraz wychowawców oddziałów szkolnych. 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 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, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kosinie, 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 Beata
Czyż-Olszowy stwierdziła, że na podstawie obserwowanych przez nią zajęć, 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 Kosinie 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 Kosinie nie uwzględniono godzin dla zajęć psychologa
i pedagoga, a ze specjalistów zatrudniony jest logopeda. 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 poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole, zgodnie z przepisami prawa, rodzice dzieci z przedszkola, jak i uczniów
szkoły informowani są o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
a także opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Tcrupeutyczny (IPET) wraz
z Wielospecjalistyczną Oceną Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Jednak analiza
dokumentacji w przedmiotowej sprawie potwierdziła nieprawidłowości w planowaniu
i organizowaniu zajęć wynikających z zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni
psychologiczno-pedagogicznych:



brak organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego (z dokumentacji wynika, że dyrektor nie występował z wnioskiem
do organu prowadzącego o przydzielenie godzin na ww. zajęcia);
w dniu wizyty w szkole Pani dyrektor nie udostępniła dziennika zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. Z rozmowy z dyrektorem uzyskano informację, że dziennik ten
przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, co wskazuje na brak ustalonych zasad
przechowywania dokumentacji szkolnej po zakończonych zajęciach. Fakt ten może
naruszać przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Art. 5 ust. 1 lit. f i ust. 2
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych określa, że dane osobowe muszą być
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („integralność i poufność”).
Zwiększa się wówczas bowiem ryzyko udostępnienia tych danych osobom
nieuprawnionym, zagubienia oraz utraty danych;
brak oceny efektywności podejmowanych działań logopedycznych (taka ocena
zamieszczona jest tylko w sprawozdaniach nauczycieli).

8.3.Prawidłowość 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:
dziennik oddziału przedszkolnego prowadzony jest zgodnie z przepisami prawa, zawiera
ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć, nazwiska i imiona dzieci
w porządku alfabetycznym, daty i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz
tematy przeprowadzonych zajęć potwierdzone podpisem nauczyciela;
brak indywidualnych teczek dokumentujących organizację pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów z opiniami-dokumentacja wymaga uporządkowania;
dzienniki zajęć obowiązkowych i innych zawierają listę uczniów w porządku
alfabetycznym, wpisywane tematy zajęć lekcyjnych potwierdzone podpisem nauczyciela,
jednak nieprawidłowo odnotowywane są obecności i nieobecności uczniów na zajęciach
zarówno obowiązkowych i dodatkowych;
Podczas analizy dzienników lekcyjnych stwierdzono, że wszystkie poprawki

i skreślenia wynikające z omyłkowych zapisów w obecnościach uczniów, ocenach, czy też
zapisach tematów lekcyjnych dokonywane są zgodnie z przepisami prawa.

8.4.Prawidłowość działań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W szkole nie prowadzi się księgi skarg i wniosków, co uniemożliwiło sprawdzenie, czy
kiedykolwiek wpłynęła skarga lub wniosek rodziców uczniów. Tym bardziej nie stwierdzono
wpływu wniosków powiązanych z przedmiotową sprawą. Z rozmowy z Panią dyrektor Beatą
Czyż-Olszowy wynika, iż wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na bieżąco,
w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
Dotychczas nie zdarzyło się, żeby kiedykolwiek wpłynęła skarga na piśmie na działalność
szkoły.



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

W trakcie kontroli stwierdzono, iż nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kosinie 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 szafki do pozostawiania rzeczy
w szkole. Prawidłowo realizowane są działania dotyczące rozwiązywania problemów
wychowawczych, jednak nie wszystkie działania są dokumentowane. Brak systematycznej
kontroli dokumentacji szkolnej przez dyrektora skutkuje koniecznością uporządkowania jej
oraz wypracowania kryteriów jej przechowywania. Słabą stroną szkoły jest brak monitoringu
wizyjnego, który uniemożliwia prawidłowe monitorowanie oraz natychmiastowe niwelowanie
ewentualnych zagrożeń.

9. Zalecenia, termin realizacji:

Zaleca się, aby nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dziecku i uczniowi oceniali efektywność udzielonej pomocy
i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia, zgodnie z § 20 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) - termin realizacji: 29 maja 2019r.
Zaleca się, organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię
psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 15978)
- termin realizacji: 29 maja 2019r.
Zaleca się gromadzić w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego
odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub
pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności
uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa,
logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego
specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa
w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz
indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 19 rozporządzenia 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)- termin realizacji: 29 maja 2019 r.
Zaleca się systematycznie odnotowywać obecności uczniów w dzienniku zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia 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)- termin realizacji: 29 maja 2019 r.
Zaleca się przechowywać dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z § 26 Rozporządzenia 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. 2017 poz. 1646)
oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
(Dz.U, Nr 167, poz. 1375) - termin realizacji: od następnego dnia po podpisaniu
protokołu i na bieżąco.
Zaleca się prowadzić w szkole „Rejestr skarg i wniosków” zgodnie z art. 254 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.
poz. 149 z późn. zm.) oraz z §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002
nr 5 poz. 46) - termin realizacji: od następnego dnia po podpisaniu protokołu i na
bieżąco.

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

Dyrektor szkoły 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 szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
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Zgodnie z j 16 ust. / pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Surodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. u* sprawie nadzoru pedagogicznego (l )z.
i . r 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.




