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1.

Protok6l kontroli doraZnej

Nazwa szkoly, siedziba: Liceum Og6lnoksztalcqce w Zespole Szk6l Og6lnoksztalc4cych

i Technicznych im. M. Konopnickiej w Mil6wce, ul. Dworcowa 17,34-360 Mit6wka

ImiE i nazwisko dyrektora: Cecylia Dunat

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlrpedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak, Bernadeta Piestrak

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: OA-OR.057.2.1325.2017,

OA-OR.05 7.2.1324.2017 zdnia 7. I 1.2017

6. Tematyka kontroli: Organizowanie i realizowaniezajp(, matematyki w szkole.

Cz-ynnoSci kontrolne:
Analizowano dokumentacjq : szkolny zestaw program6w narczania, podstawa pro gramowa

i program nauczania, stafut szkoly w zakresie szczegblowych warunk6w i sposobu oceniania
wewnqtrzszkolnego, przedmiotowe zasady oceniania z matematvki, opinie i orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznych, tygodniowy rozldadzEQ6, e-dziennik lekcyjny.

Przeprowadzono rozmowQ z dyrektorem szkoly, nauczycielami matematyki i pedagogiem
szkolnym.

7. Opis ustaloneeo stanu faktyczneeo. w tyn ujawnionyqh nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzkt z pismem NIK Nr KNO.410.007.00.201,7 P/I7/026 z dnia
4 pu1dziemika 2017 roku w sprawie przeprowadzanej pruez NIK kontroli ,, Nauczanie matematyki
w szkolach". Obserwacje lekcji matematyki prowadzono w klasach liceum: II ab - grupa zakres
rozszerzony, III a / III b - grupa zakres podstawowy.

Tematyka obserwowanych lekcji matematyki :

LP, klasa Tematy obserwowanych lekcji

1

II ab
grupa zakres
rozszerzofiv

Powt6rzenie wiadomoSci o wielomianach.

2.
II ab
grupa zakres
tozszetzotlv

Powt6rzenie wiadomoSci o wielomianach - zadania dodatkowe
schematyczne.

J.
IIIa/IIIb
grupa zakres
oodstawowv

K4t pro stej z plaszczyznq,.

4.
IIIa/IIIb
grupa zakres
oodstawowv

Graniastoslupy.
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5.
II ab
grupa zakres ProporcjonalnoSi odwrotna.

1) Lekcje matematyki odbywaly siq:

Lp. klasa

1

IIab-
grupa zakres
rozszerzony

sala jgzyka angielskiego

2.
IIab-
grupa zakres
rozszetzoty

sala jgzyka angielskiego

J.
III a/ III b-
grupa zakres
podstawowy

sala historyczno-matem aty czna

4.
IlIalIIIb-
grupa zakres
oodstawowv

sala hi storyczno-matem aty czrn

5.
IIab-
grupa zakres
rozszerzoty

sala jgzyka angielskiego

Nauczyciele podczas lekcji korzystali z podrecznika i e-podrEcznika. Nie wszyscy vczacy
sto sowali techni ki informacyj no - komunikacyj ne.

Klasy byly odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajEt matematyki, spelnialy warunki
higieniczno - sanitarne.
Zajqcia odbywaly siE zgodnie ze szkolnym planem zajgl w dniu 9 listopada 2017 roku
z wyj4tkiem klasy II ab na lekcji 7. Celem przeprowadzenia 5 obserwacji lekcji matematyki,
ze wzglgdu na nieobecno56 nauczyciela matematyki w klasie III, w klasie II w zamian

4)

s)

6)
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2) Na wszystkich lekojach nauczyciele matematyki wykorzystywali pomoce dydaktyczne.

Lp. klasa Pomooe dydaktycare Zakres lvykorzystairia pomocy dydaktyopnych

I
IIab-
grupa zakres
tozszerzony

karta pracy, podrgcznik
Indywidualne r o zw iqzyw arie zadait
i przedstawienie rozwiqzai na tablicy oraz ich
om6wienie.

2.
IIab-
grupa zatres
tozszetzoty

kartapracy, podrgcznik

Indywidualne r o zw iqzyw anie zadai
i przedstawienie rozwiqzaf, na tablicy oraz ich
om6wienie. Powt6rzenie i podsumowanie materialu
o wielomianach.

3.
IIIa/IIIb-
grupa zalcres
podstawowy

komputer, rzutnik, tablica
interaktyvrma, tektura
w ksztalcie prostok4ta,
p ttty czek, tele fon kom6rkowy
(lotarka), karty pracy, modele
fi Bur orzestrzennvch. wskaZnik.

Pobudzenie wyobrazni przestrzennej uczni6w,
zdefiniowanie pojpcia k4ta prostej z plaszczyznq,.

4.
IIIa/IIIb-
grupa zakres
podstawowy

karty pracy indy"vidualnej,
tablica interaktyuma, modele
przestrzenne graniastosfup6w,
magnesy do budowy figur.

Defi nicje graniastoslupa, graniastoslupa prostego
oraz prawidlowego Obliczanie powierzchni pola
szeScianu, rysowanie graniastoslup6w, znajdowanie
przek4tnych, wskazywanie na modelu wzajemne
oolo2enie orostvch i olaszczvzn.

5.
IIab-
grupa zakres
rozszefzofiY

podrqcznik
Wprowadzenie poj gcia proporcj onalnoSci
odwrotnej, rysowanie wykres6w, rozwiqzywanie
zadair.
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za lekcjg jEzykapolskiego, zorgatizowano lekcje matematyki, kt6r4poprowadzil nauczyciel

vczqcy matematyki w tej klasie.

7) Frekwencja na obserwowanych zajgciach

[-P- klaSa LiczebnoSd klasy
Liczba uczni$w na
obserwowanei lekcii

% wskaZnik obecno5ci
uczt110w

I
IIab-
grupa zakres
rozszerzolv

t4 15 93

2.
IIab-
grupa zakres
rozszetzonv

l4 15 93

III a/ III b -
grupa zakres
nodstawowv

t7 18 94

4.
III a/ III b -
grupa zakres
oodstawowv

t7 18 94

5.
IIab-
grupa zakres
tozgzerzofiY

13 15 86

8) Nauczyciele okreSlili cele lekcji, podali je uczniom. Zaplanowane cele podczas wszystkich
obserwowanych lekcji zostaly osiegniQte w stopniu Srednim lub wysokim.

Lp. klasa Cele lekcji

Stopi9rl 
.

osi4gniEcia
celu lekeji

1

IIab-
grupa zakres
rozszetzoly

P owtarza wiadomoSci o wielomianach, wykorzystuje wielomiany
w zadaniach tekstowych.

wysoki

2.

IIab-
grupa zakres
rozszetzony

Powtarza wiadomoSci o wielomianach, wykorzystuje wielomiany
w zadaniach tekstowych - cd.

wysoki

!"p;' klaSa Godzinarlekcyjna
zaied matematvki

Pnedmiot popdbdzajqCy :

otiserwowanai lekcie,'
Przedmiot nastqpujecy po
lekcii matematvki

1

II ab
grupa zakres
1lo7.s7.et7,onv

9.45 - 10.30 jEzyk angielski matematyka

2.
II ab
grupa zakres 10.45 - 11.30 matematyka jEzyk polski

J.
III ai III b -
grupa zakres
oodstawowv

11.35 - 12.20 j. francuski matematyka

4.
III a/ III b -
grupa zakres
oodstawowv

t2.25 - 13.10 matematyka matematyka

5.
IIab-
grupa zakres
rozszerzolv

13.15 - 14.00 fizyka
wychowanie do Lycia
w rodzinie
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J.
III a/ III b
grupa zakres
oodstawowv

Zna wzajemne poloZenie prostych i plaszczyzn,potrafi wskazai na
modelu wzajemne poloZenie prostych i plaszczyzn.

Sredni

4.
III a/III b
grupa zakres
podstawowv

Potiafi rozpoznad inazwal dane graniastoslupy, zna pojgcie i potrafi
wskazaC przek4tnq i wysokoSC graniastosfupa, potrafi narysowai
graniastostup.

6redni

5.
II ab
grupa zakres
rozszerzony

Zna pojgcie proporcjonalnoSci odwrotnej oraz potrafr wskazai
w ielkoSci odwrotnie proporcj onalne wystQpuj Ace w praktyce. wysoki

9) Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie zostali poinformowani o temacie lekcji
oraz o zakresie wpfowadzanego materialu

10)Na wszystkich lekcjach cele byly powi4Tane z tresciami okreSlonymi w przyjEtym programie
nauczania i podstawi e pro gramowej.

Lp. klasa Program nau cz,aniamatematyki w poiiczeg6lnych klasacli

I
II ab
grupa zakres
rozszetzolry

Program nauczania matematyki w liceum og6lnoksztalcecym i technikum. Dorota
Ponczek.

2.
II ab
grupa zakres
tozszerzonY

Program natczania matematyki w liceum og6lnoksztalcecym i technikum. Dorota
Ponczek.

III a/ III b
grupa zakres
oodstawowv

Program navczaria matematyki do szk6l ponadgimnazjalnych kofcz4cych sig
mature .Dorota Ponczek.

4.
III a/ III b
grupa zakres
podstawowv

Program naaczania matematyki do szk6l ponadgimnazjalnych kofczqcych sig
matur4 .Dorota Ponczek.

5.
II ab
grupa zakres
rozszerzony

Program nauczania matematyki w liceum og6lnoksztalcecym i technikum. Dorota
Ponczek.

1 1 ) Metody nauczania w poszczeg6lnych klasach

Lp. klasa Metoda nauczania

I
II ab
grupa zakres
rozszerzonY

Samodzielne roztxiqzywanie zadafiprzez uczni6w w oparciu karty indywidualnej pracy,
rozwiqzywanie zadaft nakartach pracy, dyskusja z :uczriami, przedstawienie rozwiqzania
zadania na tablicy i jego om6wienie.

2.
II ab
grupa zakres
rozszerzotY

Samodzielne rozwiqzywanie zadaf, przez uczni6w, praca indywidualna, dyskusj a z :ucaniami,
omawianie sposobu uzyskanego rozwiqzania; przedstawienie romtiqzaniazadania
domowego na tablicy, metody - praktyczna, problemowa, eksponuj4ca.

III a/III b
grupa zakres
podstawowv

Dyskusja zucznialr,i, metoda podawcza- definicjak4ta prostej zplaszczyzn6 motywowanie
uczni6w do pobudzenia wyobralni przestrzennej za pomocq prostokqtnej tektury i patyka
orazlatarki z telefonu kom6rkowego i obraz6w wySwietlanych za pomoc4rzutnika.

4.
IIIa/IIIb
grupa zakres
podstawowv

Wyklad, samodzielne rozwiqgywanie zadar\ nakartach pracy, dyskusja z uczniami,
omawianie sposobu uzyskanego rozwiryania, metoda rysunku przestrzennego.

5.
II ab
grupa zakres
rozszerzctnv

Samodzielne rozlvi4pywanie zadah z podrgcznika, dyskusja z uczniami, omawianie
sposob u u zyskanego r omviqzania

12) Na dw6ch spo5r6d piEciu obserwowanych lekcji (w klasie II ab) nauczyciel sprawdzil
pracQ domow4 uczni6w: na pierwszej lekcji nauczyciel sprawdzil przy biurku zadanie
domowe 2 uczni6w oraz dokonal ich oceny bez podania uzasadnienia, w tym czasie
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uczniowie zajgci byli rozwiqzywanietn zadah na otrzSrmanych kartach pracy. Nauczyciel

oceniajqc pracQ domowq zastosowal \ryteria oceniania uczni6w zgodnie z zapisarri

w statucie szkoty, ale forma sprawdzenia zadania domowego byla niezgodna

z przedmiotow5rmi zasadami oceniania z matermatyki; na drugiej lekcji jeden z uczni6w
przedstawil na tablicy rozwiryanie zadartia domowego, kt6re nie zostalo ocenione. W klasie

Ill a /III b nie zostalawczeSniej zadanapraca domowa.

3) Nowe zasadnienia obserwowanvch lekcii:

ff. klasa

1

II ab
grupa zakres
roTszerzorlv

Powt6rzenie materialu - brak nowych zagadnien.

2.
II ab
grupa zakres
rozszerzonv

Powt6rzenie materialu - brak nowych zagadniei.

3.
III a/ III b
grupa zakres
oodstawowv

Kqt prostej z plaszczyznq

4.
III a/ III b

grupa zakres
nodstawowv

Graniastoslupy.

5.
II ab
grupa zakres

14) Na wszystkich lekcjach nauczyciele zindywidualizowali spos6b navczania, dostosowujqc
poziom trudnoSci zadah odpowiednio do mozliwoSci percepcyjnych uczni6w, szczeg6lnie

tych wynikaj4cych z orzeczehi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych,
15) Podczas obserwowanych lekcji stwierdzono,2e nanczyciele stworzyli uczniom r6wne szanse

udziatu w lekcji. AktywnoSi uczni6w iaposzczeg6lnych lekcjach:

Lp. klasa Stopieri akty,wnoSci uczn!6w rta poszazeg6lnych lekcjach

1

II ab
grupa zakres
rozszerzony

wysoki

)
II ab
grupa zakres
rozszetzonY

wysoki

J.
III a/III b
grupa zakres
oodstawowv

Sredni

4.
III a/ III b
grupa zakres
nodsfawowv

Sredni

5.
II ab
grupa zakres
tozszerzofiy

Sredni
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16) Podczas lekcji nauczyciele wykorzystywali mozliwoSci pracy zespolowej i indywidualnej
uczni6w.
Osi4gniEte efekty fia p o szczeg6lnych lekcj ach :

17) Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele odwolywali sig do pozaszkolnych do6wiadczeri
uczni6w:

nauczyciele ocenili pracQ uczni6w podczas lekcji, uczniowie nie mieli

Lp. klasa Praca zespolowa tak/ nie
Osiaeniete efektv

Praca indywidualna tak/nie
Osiaeniete efektv

1

II ab
grupa
zakres
rozszerzony

Tak - zapisywanie roz.vuirqzafi, zadah na
tablicy

T ak - zaarga2owanie uczni6w podczas
wykonywani a zadan, lsztahowanie
indywidualnej aktywnoSci tcznia oraz
wyrabianie wiary we wlasne mo2liwoSci,
zwiekszenie motywacii do oracv

2.

II ab
grupa
zakes
rozszerzony

Tak - zapisywanie rozwiqzafi. zadafi,na
tablicy

Tak - zaangu2owanie uczni6w podczas
wykonywani a zadan., ksztaltowanie
indywidualnej aktywnoSci nczrria oraz
wyrabianie wiary we wlasne mo2liwoSci,
zwiglszenie motywacii do pracy

III a/III b
grupa
zakres
podstawowy

Nie

Tak - zaanga2owanie uczni6w podczas
wykonywani a zadafi dotycz4cych uzupelniania
kart pracy, ksztattowanie indywidualnej
aktywnoSci tcznia oraz wyrabianie wiary we
wlasne mo2liwoSci.

4.

III a/ III b
grupa
zakres
oodstawowv

Tak - budowa szeSciok4ta z magnesu.

Tak - wykonywanie zadan dotyczqcych
uzupelniania kart pracy, ksztaltowanie
indywidualnej aktywnoSci tcznia oraz
wyrabianie wiary we wlasne mo2liwoSci.

5.
II ab grupa
zakres
rozszerzony

T ak - rozwiqzywanie zadafi na tablicy

Tak - praca wymagala koncentracji,
samodzie lne g o zrralezienia prawidlo we go
r o ztirqzatia, ksztaltowanie indywidualnej
aktywnoSci tcznia oraz wyrabianie wiary we
wlasne mo2liwoSci.

Lp. klasa TaVnie
Pozaszkolne doSwiadc zeria vczni6w, do kt6rych odwolywal siq
nauczyciel

1

II ab
grupa zakres
fozszetzony

nle Nie wskazano

2.
II ab
grupa zakres
tozszerzoty

n1e Nie wskazano

-1.

III a III b
grupa zakres
podstawowv

tak Zastosowanie k4tomierza.

4.
III a/III b
grupa zakres
Dodstawowv

tak
Przyklad piramidy egipskiej, sali gimnastycznej w kt6rej po przekqtnej
poprowadzono kabel elektryczny, objgto6C baku samochodowego (mierzenie
objqtoSci w decymetrach)

5.
II ab
grupa zakres
rozszefzony

nle Nie wskazano

18) Nie wszyscy
mo2liwoS6 dokmo onanra samoocen

Lp. klasa Tak/nie Spos6b ocerry pracy uczni6w
1 il ab tak Nauczyciel osobiScie sprawdzil przy biurku zadanie domowe 2 uczni6w
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grupa zakres
rozszerzony

oraz dokonat ich oceny bez podania uzasadnienia. W tym czasie

uczniowie zajgci byli razwiqzyw aniem zadafi na otrzpanych kartach

Dracv.

2.
II ab
grupa zakres
rozszefzo,lv

nle
Nauczyciel nie ocenial pracy uczni6w oraz ichzaangalowanie na lekcji.
Jeden z uczni6w przedstawil na tablicy roztitqzanie zadania domowego,
kt6re nie zostalo ocenione.

J.
III a/ III b
grupa zakres
nodstawowv

nie Nauc2yciel nie ocenial pracy :uczni6w orazichzaangaZowanie na lekcji.

4.
III a/ III b
grupa zakres
oodstawowv

nle Nauczyciel nie ooenial pracy uczni6w orazichzaangalowanie na lekcji.

5.
II ab
grupa zakres
rozszetzonY

nle Nauczyciel nie ocenial pracy uczni6w oraz ich zaangrtowanie na lekcji.

I 9) Kahdy z prowad zqcy ch dokonal p o dsumowani a I ekcj i m atematyki.
2})IJczniowie otrzymali pracE domow4 kt6ra ma na celu utrwalenie nowych treSci poznanych

na obserwowanych lekcj ach.

Wnioski z obserwacji lekcji matematyki:
Obserwacje lekcji matematyki prowadzono w klasach: II ab (grupa poziom rozszerzony), III a

i III b ( grupa poziom podstawowy) liceum og6lnoksztalcecego.
Tematyka obserwowanych lekcji :

o kl. II ab- Powt6rzenie wiadomoSci o wielomianach.
. kl. II ab- Powt6rzenie wiadomoSci o wielomianach - zadania dodatkowe

schematyczne.
o kl. lll a IUI b- Kqt prostej zplaszczyznq,.
o kl. III a IIII b- Graniastoslupy.
o kl. II ab- ProporcjonalnoSd odwrotna.

Lekcje matematyki w dniu 9 listopada 2017 roku odbywaly siE - trzy w sali jEzyka

angielskiego i dwie w sali matematyczno-historycznq. Na wszystkich lekcjach nauczyciele
matematyki wykorzystywali pomoce dydal<tyczne. Byly to karty pracy, tablica interaktywna,
modele przestrzenne graniastoslup6w, magnesy do budowy fig,,r.

Nauczyciele podczas lekcji korzystali z podreczruika i e-podrQcznika, stosowali techniki
informacyj no - komunikacyj ne.

Klasy, w kt6rych odbywaly siE zajEcia byty odpowiednio przygotowane do prowadzema

lekcji maternatyki, spelnialy warunki higieniczno - sanitarne.
Zajgcia odbywaty siq zgodnie zplanem lekcji w dniu g listopada 2017 roku z wyjqtkiem

klasy II ab na lekcji 7. Celem przeprowadzenia 5 obserwacji lekcji matematyki, ze wzglpdu
na nieobecnoS6 nauczyciela matematyki w klasie III, w klasie II w zamian za lekcjg jgzyka
polskiego, zorganizowano lekcje matematyki, kt6r4 poprowadzil nauczyciel uczqcy matematyki
w tej klasie. Plan zajg6 obserwowanych klas (II ab, III a i III b) nie uwzglEdnial eliminowania
sytuacji, w kt5rych nastgpowaloby kumulowanie w jednym dniu, czy te?bezpolrednio po sobie

zajgf z przedmiot6w Scislych, w tym matematyki.
Srednia frekwencja na obserwowanych zajgciach wyniosla 92%o.

Wszyscy nauczyciele okreslili cele lekcji, podali je uczniom. Zaplanowane cele podczas

wszystkich obserwowanych lekcji zostaly osi4gniEte w stopniu Srednim (2 lekcje) i wysokim
(3 lekcje).

Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie zostali poinformowani o temacie lekcji
oraz o zakresie wprowadzanego materialu. Na wszystkich lekcjach cele byly powi4Tane

z tresciami okreSlonymi w przyjgtyrn programie nauczania i podstawie programowej.
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Nauczyciele podczas lekcji matematyki stosowali r62ne metody nauczania. Wykorzystali
wyklad, samodzielne rozwiqzywanie zadafi przez uczni6w po zaprezentowaniu sposobu
rozwiqzania na tablicy, rozwiryywanie zadan na kartach pracy, dyskusja z :uczniami, omawianie
sposobu uzyskaneg o rozwiqzania, pracE indywidualnq.

Na dw6ch spoSr6d pigciu obserwowanych lekcji (w klasie II ab) nauczyciel sprawdzil pracQ
domowq uczni6w (na pierwszej lekcji nauczyciel sprawdzil przy biurku zadanie domowe
2 uczni6w oraz dokonal ich oceny bez podania uzasadnienia. W tym czasie uczniowie zajEci byli
rozwiqzywaniem zadah na otrzymanych kartach pracy. Nauczyciel oceniajqc pracg domowq
zastosowal kryteria oceniania uczni6w zgodnie z zapisami w statucie szkoly, ale forma
sprawdzenia zadania domowego byla niezgodna z przedmiotowymi zasadami oceniania
z matematyki niezgodnie z przedmiotowymi na drugiej lekcji jeden z uczni6w przedstawit na
tablicy rozwiqzanie zadania domowego, kt6re nie zostalo ocenione). W klasie III a, III b nie
zo stala wczeSniej zadana pr aca domowa.

Uczniowie na obserwowanych zqpciachpoznali nowe zagadnienia: k4t prostej zpftaszczyznq,
graniastoslupy, proporcjonalnoS6 odwrotna.

Na wszystkich lekcjach nauczyciele zindywidualizowali spos6b navczania, dostosowujqc
poziom trudno5ci zadai odpowiednio do mozliwoSci percepcyjnych uczni6w, szczegllnie tych
wynikaj4cych z orzeczeri i opinii poradni psychologiczno-pedago gicznych.

Podczas obserwowanych lekcji stwierdzono,2e natczyciele stworzyli uczniom r6wne szanse
udzialu w lekcji. AktywnoSd uczni6w na poszczeg6lnych lekcjach byla na poziomie Srednim
(3 lekcje) i wysokim (2 lekcje).

Na wszystkich lekcjach nauczyciele wykorzystywali moZliwo3ci pracy indywidualnej
ll;czni6w, czego efektem bylo duZe zaangahowanie w wykonywanie zadaiikoncentracj aprzy ich
obliczaniu. Praca zespolowa uczni6w pozwolilauczniom,na wyrniang doSwiadczeri, dzielenie siE
wiedzqoraziczenie siE od siebie.

Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele rzadko (2 na 5 lekcji) odwolywali siE
do pozaszkolnych doSwiadczeri uczni6w.

Nauczycieie nie ocenili pracy tczni6w oraz ich z,aangakowania na lekcji. Natomiast
na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie mieli mozliwoSi dokonania samooceny.

Kuzdy z nauczycieli prowadz4cych obserwowanq lekcjg matematyki dokonal
jej podsumowania. Uczniowie otrzymali pracg domow4 mEqcq.na celu utrwalenie nowych tresci
poznanych na obserwowanych lekcjach.

8. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoi;ci dydaktycznel, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dziaNalnoSci statutowej szkoly: brak

9. Napodstawie art.55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r.Prawo oSwiatowe (Dz.U.
z20l7r. poz. 1658) zalecasiE: niewydano
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podpis dyrektora szkoly/placfwki, mieisce i data podpisania protokolu

10. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

lo . !.1.-.w.1. 1.f,, ......

podpis dyrektora szkoly/placdwki,- mieisce i dqta odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placdw,ki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przyslugujg prawo

zgloszenia pfsemiyih, utmoryowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Ilurqtora OSrnty, ul. Powstalic6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministrq Edukacii

Narodowej z dniq 25 sierpnio 2017 rokuw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).
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