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Protok6l kontroli dora2nej

Nazwaszkoly,siedziba:Zesp6lszkolno.PrzcdszkolnyNrTrvGliwicach,ul.[,igrllria36,
4.1-100 (Jlin'icc.

Jolanta Winkler
1. ImiE i nazrvisko dyrektora szkoly:

(xrviaty'
pedagogiczny: Slqski Kurator
nadzor
sprawujqcego
2, Nazwa i siedziba organu
Powstanc6w 41 a' 40-024 Katowice
ul.

Witold Szmidtkc
3. Imiq i nazwisko kontrolujqcego:
22 r,vrzcSrria 20l|1 r.
przeprowadzenia kontroli:
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upowa2nienia
numer
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4. Datii uydarria
oA.OR.05 7'2'ro81'20t7

kontroli: 22'09'2017 r'
5. 'lerminy rozpoczEcia rzakohczenia

6.Tematykakontroli:PrarvidlowoSdorganizacjizajp6wychowaniafirycznego
analiza planu tckcji
szkoly i wicedyrektorem,
dyrektorem
z
rozmowa
7, czynnosci kontrolne:

iwpis6wwdziennikachzajg(,,zapoznanieSiQzwarunkamiparrtriqcynriwsali
gimnastYcznel'

8.

Opis ustaloncgo stanu faktycznego:

Kontrola zostaia przeprowadzona
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