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Protok6l kontroli doruinej

1. Nazwa szkoly siedziba: Szkola Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, 4l-250 Czelw*Z,
ul. Szkolna 6

2. ImiE i nazwisko dyrektora: Marta Swiderek
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqpego nadz6r pedagogiczny: Shpki Kurator O$wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Krystyna Wiqcek
5. Data wydania inumer upowazrienia do przeprowadzenia kontroli: 23JA.2017 r.

oA-oR.o5 7 .2.1203.?fr 17
6. Terminy rozpoczgciai zakoirczenia kontroli: 24 pathdziernika}}lT r. - 24 pazdziernika2}l7 r.
7' Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustcNy Prawo oiwiatowe)

przes$zeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
zapewnienie uczniom w szkole bezpieczenstwa psychicznego i fizycznego.

8. Czynno5ci kontrolne: roznowa z dyrektorem szkoly, z nauczycielem pelniqcym obowi4pki
dyrektora w okresie od 17.10.2016 r. do 3L.07.2017 r., oglqd szkoty, analiza dokumentacji
szkoly: pism kierowanych do dyrektora szkoly zwiq,zanych z postqpowaniem dyscyplinarnym
wobec nauczyciela, statutu szkoly, harmonogramu dy2ur6w i zakresu czynnoSci nauczyciela
sprawujqcego dy2ur w czasie przerw, rejestru wypadk6w, protokolu z przegl$u warunk6w
pracy i nauki w szkole z 30.08.2017 r., Szkolnego Programu Wychowawczego na rok
szk. 2016117 i Programu Profilaktyki na lata 2016-20L9, informacji dotyczqpych ewaluacji
ww. program6w, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szk. z}fin8, plan6w
nadzoru pedagogicznego na rok szk. 201,6117 i 2017ltS oraz dokumentacji zwiqzarrej z jego
realizacjq, protokol6w rady pedagogicznej, dokumentacji dotyczqcej dzialaf szkoty w,zakresie
diagnozowania stanu bezpieczeristwa psychicznego i frzycznego uczli6w, procedur
ukierunkowanych na przesfizeganie praw dziecka i ucznia, dokumentacji dotyczqpej skarg
i wniosk6w, dziennik6w lekcyjnych i plan6w pracy wychowawc6w klas, dokumentacji
pedago g6w szkolnych i zespol6w wychowaw czy ch,

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosii:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqpku z pismem Rzecznika Praw Dziecka o zbadanie jak
dyrektor zapewnia uczniom bezpieczeflstwo psychiczne i frzyczrq a takZe jak sqprzestrzegane
prawa dziecka i ucznia w szkole w zwi4.zku z powzigciem informacji o moi:liwoSci naruszenia
praw dziecka
W roku szkolnym ?fr77/18 w Szkole Podstawowej w 2 w Czeladzi uczy siE 596 uczni6w
w 2l oddzialach szkoly podstawowej oraz 5 oddzialach gimnazjum. Szkola do 31 sierpnia
2017 r. nosila nazwg - Miejski Zesp6l Szk6l w Czeladzi
Od.1 sierpnia2017 r. funkcjE dyrektora Szkoly Podstawowej nr 2 w Czeladzipelni pani Marta
Swiderek' Informacje i korespondencia zgigEgqe ze sprawq przekazywarre byty do Rzecznika
Praw Dziecka przez

Z pozyskarrych podczas konholi informacji ika,
w dniu pozyskania informacj
r. powiadomila o tym fakcie Prokuraturq Rejonow4 w Bgdzinie , a 27.O2.?-OlTiKuratorium
O6wiaty w Katowicach.
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;Ip111111*"b.:nauczycieranas jegujageczynno$ci:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono ponadto:

ffim }ffilirl',Jr: "l podstawie starutu. Miejskiego z.rq:t szk6l w czetadzi,kt6rego
s,"*i_rr.r"jffi:?;j. 

miala miejsce 28 pa2dzi#i;;"d# ft,"r,*J" raz! #,,iLo, 6/2017).- w g 13 i $ 22 wt.5 prawa ucznia, z uwzglgdnieniemo prawach ucznia 'va"'a' a uwz'ElQorlleruem praw zawartych w Konwencji

- I $ ii #fffi*1;jx!"*;l;,n:,,amx,**:ff,Tl 
"n 

reatizacjiw statucie nie okresronot ;;il;Iffi" ru;* ;;;;;;'il naruszenia praw uczni a, zadafr
nauczycieli w zakresie zapewnienia 

'"^io. tezpieczeristirl" poa"ru, 
.zajgeorganizowanych

W szkole nie umi

:: i":r.niezgodne z rozporz4dzeniry:T:#:XHilll H:TTll?,* gz, uj e. i rozpa truj e s kargi i wn ios ki
co jest niezgodne ,,",eofi,r;*;t"ffffiii;,ffi1'rj#.,].i,1.::f*$e.skargi iwnioski
1J^t-'lu"v:T'-"jl*g i wnioslow. zr#*r*voh ^,r .r..-^r-.i 

aYt: organizacii pr"zyjmo*arria
? lorr:uyych od ayr.nJ* irr.;?:#skarga z 22.06.20tr 

:ll",G;6ff',iJffi:1:,: iil:lj}:-,.grmacji *v,i[", z. ostatniapod nazwqanaliza skarg i wniosk6w zarok20l6. anym do ,i.g*;r-pr"wadz4cegopod nazwq anariza skar! il;;ili;; :ffiH,
paraja dyrekary s21s7y
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obecnydy."t.to.Eio6wiadczyli,2ewokresiepelnieniafunkcjidyrektoranie
prowadzono rejestru skarg i wniosk6w poniewaz 

"i. uyry r.^gr*r*".

w szkole dokonuje sig przegl4du warunk6w pmcy i nauki przez dwu osobowq komisjq(inspektor BHP i.9+olly lnspettor Pracy). w prototor. z 30.ag.2017 r. wskazano m.in.stwierdzone usterki i zalecenii mogqce sianowie zagroisnre dla zdrowia i bezpieczefstwauczni6w bez wskazania terminu icl-usuniqcia. oyittoi poinformowal, irc nie wszystkieokreSlone w protokole usterki zostaly usunigte-.

w szkole prowadzony jest rejestr wypadk6w nie zawierajqcy adnotacji o wszystkichwypadkach, kt6rym ulegli ucznlowie. oyrektor poinformiyar, ze cyt. ,,wszystkie wypadkiwpisywane sq do zeszytu. w rejestrz" *pf{**, ;e d;;ii , zkttrychsporz4dza siq protok6lpowypadkowy'" 
.rejestrze *ypuoko* brak 

'informacSi o podjgtych srodkachzapobiegawczych i wydanych zarzqdieniacl 91- ur"r-p"opir* dyrektora szkoty co okreslazalTcznik nr 2 do Rozporz{zenia Ministra-Edukacji Narodowej i sportu z 31 grudni a 2wz r.w sprawie bezpieczeistwa i higieny w publi"roy"n i ni.puuri"^vch szkolach i plac6wkach(Dz.U. zZO03 r. nr 6, poz.69 ,iAa. ror.).
Informacje o wszystkich wypadkach s4 wpisywa ne do zeszytu, w kt6rym odnotowuje siq: imigi nazwisko ucznia, H*g, aatg i godzing wypadku, rodzaj rr*u. wpisu w zeszycie dokonujqnauczyciele, w obecno$ci kt6rych mial miejsc. *vpuo.t.'z irro.rnu";i uzyskanej od dyrektorawynika' 2e o wypadkach nie jest powiadamiana'Radu ioori"o* omz organ prowadzqcy. Napodstawie przedstawionego rejestru oraz prowadzonego zesiynustalono: iicrtu wypadk6w odL'09'20L6 r' odnotowanych w zeszycie wynosi - 53, *"..;".trr, *ypua-toil;: "
w sprawozdaniach.sporzqdzonyrA prru inspektora gip usta6o, 2e wskazane jest m.in.om6wienie wypadk6w podczas posiedzefi raay peaalogi*rci. w protokol*h;. organu nieodnotowano informacji swiadczqcej o- o*u*iun |i 

"z 
pracownikami szkoly okolicznodcii przyczyn wypadk6w oraz ustaLnia Srodk6w ni"zugarlctr do ich zapobiegania. ponadto

stwierdzono niesp6jno(f informacji zawartych * ,..|.rtr. wypadk6w oraz-sprawozdaniachdotyczryych BHp w zakesie licziy wypadk6w w roku szk.201,6117.
Szkota posiada opracowane pro""dury- postEpowania m.in.: w sytuacji zagrozentapoczuciabezpieczefstwa, po wypadku ucznia, p.u"o*nitu , .y lrzivndku stwierdzenia palenia tytoniuprzez ncznia, w sytuacji agresji slownej, w sytuacji p;rifianiu substancji psychotropowych,
1 1*z: propozycj e rozwiqTywania trudnych .yt*";i ;y"h;;u* czy ch.w szkole opracowany jest harmonogram ,iyzur6* pelnionych przez navczycieli podczasprzerw' Podczas ogl@u szkoly w dniu toniroti stwierdzono, ze nie wszyscy nauczyciele

ffiH"a*ffi. #:HT,ch 
zobowiqpari w zakresie ,,czvnnosci nuucrycier. ,prawujqp"go

Z informacji uzyskanej od dyrektora i pedagog6w wynika 2e wsr6d uczni6w nie bylyprowadzone badania zwiqzaxrc z poczuciem bezp"ieizerist*; ; szkole oraz przestzegania prawucznia. Przeprowadzona w roku szk. 2Arclfi 
"*ufr*3u ***Qtrzna w zakresie,,Ksztaltowanesq postawy i respektowane normy spoleczne" 

"i" *rL-,1" w oparciu o jakie narugdziai metody opracowanoinfomrade ri*it"w raporcie z ww.ewaruacji.w szkolnym Programie wychowarvczymna rok szk. 2a16ft7,programie profilaktyki na lata2oL6 - 2ol9 oraz. Programie wychowawczo-Profilaktycznym na rok szk. ?-o176g nieokreslono w ramach. ogqoq czynnik6w 
"hr.rit;t;hi-i,* oyrnik6w ryzyka zgodniez $ 6 ust' 2Rozporzqdzenii MinistraEdukacji 
ry*"a"=#"j; ;;" 1g sierpnia 2a1,5 r.w sprawiezakresu i form prowadzenia w szkolach i plac6wlach systemu oswiaty dzialalno$ciwychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej .i'p.oni*ty.^".; w celu przeciwdzialanianarkomanii' Z informacii ziwatei w Programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szk.20l7ll8 wynika' ire cyt' ,,w szkole podstawowej gt6wnymi problemami sq: agresja werbalna

,, 
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:!f::::;::T.::T::_1?r?pi^re,niszczeniemieniaszkotnego,wulgaryzmy,zaburzenia
:-T:#r",I::l:::.T:I?ytrej, wagary, stosurkowo ri"r* grp.";;ffiil;"';hil zi z rodzin
l,:tll,L:,",.rsie material ny.^; iug, Jzrni" puto Gi.n"i.";;.Na podstawie dokumentacji, rozmowy z dyrek;;; i p"ouiog.m ustalono , ze w roku szk.

33.1"t/11:::!:y,!*noio*...po3eay"Ledffi fi ,#;ffi .#;;'iffi#"'ilH;psychotropowych, a w br. szkoln

uPr.rwtryuuopiekunami oraz z uczennicami._Pedago[ poinformowal , ze wcelu eliminacji takich zachowafl
y*?ii:::1,:]::".,:;J:slT ulil" *rl*n:', uri"-"rt**y na przeciwdlid*i" przemocy,

:-:,:,?:.l,. -y:rtn,:r4 
wszyscy uczniowie. il-dri. ;;;;;il- ri.jffi"Xi;zorganizowanozajp(,specjalistycznychochtuakterz'.''up.ui|;;,*ffi;;

psychologiczno - pedagogicznej.

:lrT::::^jy:- :yl y roku przedstawia radzie pedagogicznej wnioski z nadzoru

#o:*,:-*,,:i:g:^1..-_y,!r*iesprawozdari,lr"rr*.j"rirrJi"?i"iJkrly:
X"*1,:^:111".. Tlig3E::n"go nu rok szk. 'iai{if 

"i;ilffi.i,. przeprowadzenie

*1,:::"*.::3.:1,::*,*.::::li_ezpiecze6s,*1*_^.;ffi ,*".ffi #'"Hl]IJ,liiTI
:f#"":-:ff-::,1',ti1_::yu"^:,wzakresie,K-.-#";;;';;;ilffi;'J#J:yTJ^,,:y::l?.T":- lll:klo., podizas ,"b.uniu ,uov fuffi;r,,qi' ;;".;8.;;i;^;.
Hi[X"::T,:':,".i,*?^Y..":.,p:9iq:g:1Ts9 e,rz:d."*ii,i i,:;ffi#;;l o;#ffi|;J.;.
;H:':i:l*":'^'"1:"::1"Yi'-i*ft v:g"''iuoffi ;;;'I"'v#;;rffi ff;,ir;;#fJ;
ll i',ffiliii,l'""::ff.:,Y:i:":i:llo:tl,u"..r+ o*fi,;Jk;;;'H;#;;""J,:AT':1:
na niewla(ciwe zachowania uczni6w'.'otresiir takze;"1;;;;;;'i'ffi;#;'fl:11,.::#

nyal^u^a9j9 
-program6w. 

*ychowawczyc-h. i profilakt ycznych realizowanych w rokuszk' 2016/17 nie wskazuj6 w oparciu o i*i" nar)gdziai ."toay zostala prr"p**uarone or.vnie olaeslaj4 skutecznosci podejmowanych w szkole dzialart wychowawczychi profilaktycznych.
Stwierdzono r6wnie2, ze wskazany w Programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szk.20l7ll8,,harmonogram programu profilak-tycmo -*y.to*uwczego - cele, zadaniai sposobyrealizacji" nie uwzglgdniajQ ,poso-b6* ,"iauqi ,uaui, pronufr.rny.t. roro*acje w tejczgsci programu zawi-erajq wylqczrie tresci wyJho*u*"ro-pronulty.rr" w formie zadart dorcalizacii w klasach I-III oraz tresci do realiza$ipodczas gcrli" rwychowaw.q;Hu.."r, ry-vm.
w szkole realizowane sQ dzialania ukierunkowane na profilaktyk I zagro12eir m.in.we wsp6lpracy z instytucjami wspomagajqcymi szkolg w tym zakresie. Na podstawie analizyProgramu Wychowawczo-profilaktyu;i; na rok szk. iOnftA oiui- pr.*O* pracywychowawczej stwierdzono, Ze w nierf.starczaiqcym stopniu planowane sq zaigcia dlauczni6w na temat ochrony przed przemoce otaz wykorzystywaniem. etuny pracywychowawczej opracowane przez wychowawc6w kius onlsruiq tematykE godzinz wychowawcQ oraz uog6lnione zadania wynikaj4ce , ,utoz"l, projramu wy.rrl*ir"r*Profilaktycznego bez wskazani termin6w i sposob6w'ictr .eaiizacli.

szkola posiada dokument ,,Polityka ochrony dzieckaprzed krzywdzeniem,,. Z protokol6w radypedagogicznej nie wynika, 2e w okresi e od, 24 lutegi 2017 i podjgto dzialania wynikajqpe zestandard6w wyzei wymienionego dokumentu w szczeg6lnosci miqzarrych z edukacjqpracownik6w w zakresig o9h1o1v dzieciprzed krzywdzenieir i pomocy dzieciom w sytuacjachzagroLeria, w szczeg'lnosci dotyczqci 
.rozpoznawania symptom6w krzywdzeni a dzieci,odpowiedzialnosci prawnej pracownil6w plac6wki. Nie omawiano iut r" zagadrueirdotycz4cych zasadbe.zp.i."^y"h relacji nauczyciel/pracownik szkoty - dziecko, okreglajqcychjakie zachowania sqniedozwoione w klntakcie z dzieckiem.

. parofa dyredora s:koly
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gar$a dyrektora ulaty

I,\I

dbania obezpieczefstwo ucmi6w. wnioski nie uwzglgdniaty wynik6w ewaluadi wewnqtrznej,kt6re przedstawione zostaty na radzie pedagogicznej-ri.og.iotl ,.

::T^:::::,f9:g:9,:,::q: n1, ro|- ryt"r"_i 20t7nr zostar przedstawiony rudzie,LtJ LqVZt\r'

rlr^:rr:Ti l1*:snia20t7 r. w zakre_sie zaixdvrektora dotvczicvch prr"pio*uaoliu
5:ii:11 _ryzestrzegania 

pru?1 nauczycieri przepis6w ;;u*u_'d-o}",ilyln--'Li*ur,os"idvdaktvcznej, wychowawczej i opiekuncz": aiu-s'.po{.oj^ii ,i"-;il;nfi;^r#iffi;l i;

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia
22017 poz. 59 zp6in. zrn.) zaleca sig:

przeprowadzenia.
w zaNqcn*u nr 3 do planu nadzoru - wskazano harmonogram obserwacji. W opracowanymptzez dyrektora arkuszu, na podstawie kt6rego_bgdqprzeproiv adzaneobserwacje uwzglgdnionom'in' obserwacjq relacji interpersonatnycn (kImui^p*uiq"y w klasie/ grupie, relacje migdzyuczniami, uczniami i nauczycielem), atmosfeia uczenia sii.'
Dyrektor nie przedstawil dokumentacji swiadczqpej o przeprowadzonych kontolach lubobserwacjach w zakresie bezpieczeristwa uczni6w , t"y:qtki"ro kontroli dotyczqpej zgodnoScibazy dydaktycznej z przepisami BHp.
w planie nadzoru uwzglgdniono monitorowanie bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy oruzsprawowanie nad nimi opieki. Wspomaganie nauczycieti w realizaqi ich zadarl uwzglEdniaw szczeg6lnoSci organizowanie szkoleri inarad, w tym dotycz4cych zasad udzielania pomocypsychologiczno-pedagogicznej. o_t- plg"edur postgpow*iu * sytuacji ewakuadi. Dta 1gnauczycieli realizujqcych projekt ununy ,,rozwijamy mozliwoici -" "i*.i.j.my bariery,,zaplanowano cykl szkoleri ukierunkowanych 

"u 
prurg z uczniem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych.

10' opis ujawnionych nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjEtym kontrolq w zwiqzkuze sfr'tierdzonymi nieprawidtowosciami w dzialalnosci iriirtty"r*i-'lvychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnodci statutowej szkoly: nie stwierdzono 

,

1) Zgodnie z art. 85,t, ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela {Dz.U.z 2017 r'w2.1189) zawiesza( nauczyciela w pelnieniu obowipk6w w przypadku gdy
wszczgte wobec niego postqpowanie.karne tub postqpowanie dys"yprinu#. ootyczy
czynv naruszajqcego prawa i dobro dziecka.
termin reallr;acji od 6listopada20lT r.

2) zgodnie z art. 98 ust. 1, pkt 7 i L7 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo
oSwiatowe (Dz' tJ. 

-z 2017 r- poz. 59 z p6in. zm.) w statucie siftoly okreslidr zadaniapracownik6w szkoly zwi4zane z zapewrieniem uczniom bezpiecr"rirtru oraz trybsktadania skarg w przypadku ru.urr"riu praw ucznia.
termin realizacji: 30listopada ?_01.7 r.

3)
i-.rj:j:,r-$# ::...;1,:'*l^so ust.1 i zRozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej

:::*llYil:T,ky"ch i plac6wk ich (D2.. rr. z 2003,. * o ;';;; ;.iffi;#;
y::^llli::9_.:j".*r*:6 wszystkie.wypadki wraz, uanotu.;ql p"a:eivli *,iii".r,
:1p,::T.fl :?:l,lwydanychTw.zldziryachorazp"d;il;;;;;ffi ;k&;;;""
:^I:r91- yoadku powiadamia6 niezwloczn" ;;d;;ril;;r;;;j;;;;ffi;'; fr';ust 1ww. rozporzqdzerua
termin realizacji: od 6listopada2OlT r.

5 *r"rr*ror,rO"f



4)
?;yt.::l;t"r_^I".rl-"j,,:1,:,r: Yjii:,1" Edukacji.Narodowej i Sportu z 31 grudnia

ii?*J"S1ff ?",,1,11r:ristwairrigieny;priur"^y.r,;;i,il;i#;;'.ffiTt
;*i:1yl1.l \?':.Y.:.?::' .: : y i i ;; ;;';;;ffiJ1H#ffiill*lffiffi;T;;#;"il ffizqnnlria^^-i ^zapobiegania.
terrnin realizacji: podczas najbrizszego zebrania rady pedagogicznei (niedo 30listopada}}l7 r.

ni2

6)
?,:*:i: 

,rl,rJ-*ylg^:l: z_x3zoo,fizenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18;;;ffi##;"J;;ffi1Tffi;*il:i
svsfamrr nJ.-,i^+, s-!- -a 1

i'jiifIu,,:::l?, ^*':'3::,::-, y:ho*u*","j, :Ju.".ri;;-' t,,ffi;;;
:#::3:y:?::i:-"*p:::::yd,:,t*iun*ro-*iiro,.u.",'"iors';:;:;:"ii;3
:f '*:":::*::1,_:,1,:f "siewystEpujq.y**s*a'o,J.mil;ffi i;;r?ri
:Y:lyr"h :rT "ryyik6rv 

ryzyka o.L,r*rgrqdnii jej *ytil ffiillil;'J'#ili#
IfT::Y..._,ygl,:j:ITyinvclr,-i{orm*y:,,v.r,'ipi#d,;;;;y#termin realizacji: 20 listopada 2Ot7 r.

7)
ig*:::"$,^r,:r: ! -6 

ust. 2 Roz{rorz4dzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia

3lr:':*:::::!.l.x,ill1rf "'"di's3'y."rii,,d,F;,;;ilil;'il;,Js,'#::
f:i*.""q:r::ilrybticznychprzedszkJla.rr, ,rrorur, i-pi"co'*il."i=' 6;.";;:;7;i;";
lfi:*'),,:organizowad po.oc. psvchologic^*p"ffi;;;e dra uczni6w wobeckt6rych zdiagnozowuno rab,rrrenia zachow-iu tuU'"rnJqil

5) Zgodnie z par $ Zkozpotzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 31 grudnia2002 r' w sprawie bezpieczifistwa i higienl ; priitrrv.i i niepublicznych szkolachi plac6wkach @2. u.22003 r.* q ,p6T. zm; poaiqe dziaranjazmierzajqce dousunigcia usterek stanowi4cych zagroisni" dla zdro*L ilizpieczenstwa uczni6w.termin realizacji:6 listopada ZOtl ,.

termin realizacji: do 20listopada2017 r.

8) Zgodnie z att.68 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia14 grudnia 2016 r.prawo ojwiatowe(Dz. u- z 2ol7 r. yoi. 59 z p6in. zm.) oraz g zs"r.t 3 Rorpo, qdzerua MinistraEdukacji Narodowej ,_!yl5 iierpnia.ztitz.roku *,piu*i" nadzoru pedagogicznego(Dz' u' z 2017 r' po2.1658) zintensyfifgwai pro*, tirir"ir i monitorowani a dzialartzapewniajqcych uczniom bezpieczni i higienicznr *-urtirauki, wychowania i opiekioraz. ochrong przef przemocq a takle okr-e Sl i i terminy t""""f i.termin realizacji: do 15listopadaZOLT r.

e)
?u::::,"rrl ,r]_:::..!..\11 1,*orp:rzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia5-sierpnia z6 r z ."rr' i fi#i1U'#;::'"# cznego (Dz. U. z 2Ol7 r. poz.165g)

flllf"i:r' T::- yiY:. " . 
*,po,iuffi;;*ffi;)ffi,i ; ;"#*J?*ifii

il,L,"#iiTriffililZawoienia nraz nrl-^.,,i^A-:^1-^r^: ---- |
l:T::::::::,odpowiedzialnoscipraivnejr"r.ry"i;il;;"";#;#;;ffiffi ;naruszenia praw dziecka.
termin realizacji: 30 listopada20lT r.

10)Zs::l*,: jj-:r"r:,,r_l:_rl"-qdzenia Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2a02 r.

11,;,ijl"i**:".y*, j,G;;;;;;#"i,H;";-:'f,ilt',:ilT#r,i;#;tl*rozpatruje skargi i wnioski.

,Wrafa dlrehora s:koty

$s

termin realizacji: 6 Iistopada 2017 r.

nrrO" f"Wrtri<""5r4/



,r)1*.:1T,,:X: g,r_r::.1pkt 2 
_ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.prawoffiff*,::dl;ffiZatlaniarni narrnz,nioli r-, -^r----:, i .

i".t:1iffiiJ::7,::',:'J^-19:::pranowanil;,at;;;iffi ;fi:?:il'#;:;
;.::fl ?I:f :::":::.:s::*:r:-'-"iua*.,'.*'-;il;,{xf"J;:il'yTtr#l
::1:1j:::::.T ff lykorzystywaniem, a takze w zakresie ilffi#'""rur'":"fr?1

tz)ze;X7;e,.::.u 
i,.Ii lrii:*I 1Sd, 26 styczrua teBZ r._ Karta Nauczyciela (Dz. u.6r;;id#ffi;ffi;i iii[11;]Z OOwierz.onvYn nqrr^zr,^iol^,.,i ^+^-^----: r .

i;:!::X':"Ti1l::r'::'--:*'v'skiem;;ilu;fi#ffi ft #*,fi'Jb;
:1:;:"*:",,: *':::.^i:Tyi: nia bezpieczeffi;* ;;; ; J;I."ffi
?:yiyr* :.nlc! OryeTszkolE braz przesrrzegania praw dziecka i ucznia.term$realizacji: od 6listopada ZOil ,.

,lltqcek *rro*rro I /t zort/
miejsce i data podpisania protokolu

k
, miejsce i data podpisania protokolu

mgr

podpis

,parafa 
dyrehoru szkof

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
DY REKTOR

Szkolv Podstiawowei Nr 2

nue *,,*i"*)#)i;":)!*^'
Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli,przysluguje prawo. zgloszenia pisemnych, ur-oiy*o*unlJh zastrze Leir dotyczqpych ustalerizawattych w protokole kontroli do Stq,stiego ruiuto* ol*iuty, ul. powstaric6w 4la, 4o-oz4Katowice' zgodnie z $ 18. ust. 1 Rozporiqdzenia MiniJra rdutacji Narodowej z dnia ?Ssierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru p.ougog.rn"go6;.'; zz0r7 r.poz.165g).
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