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Protokol kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba S*ola podstawowa nr 3, ul. l9_go Stycznia 14 ,42450 Lazy2. Imig i nazwisko dyrektora: Alfreda Wojtala ' 
- o- ''r

3. Nazwa i siedziba organu spmwuigcego nadz6r pedagogicay: Stqski Kurator oswiaty,40 - O2l Katowice, ul. pou.stafcdw 
4 I a

]. pre i nalisto konuolujqccgo: Irena W6jcik-Warrak
f,' l,ata wydania i numer upowatrienia do przeprowadzenia kontori: 6 grudnia 2017 r. _oA-oR.Os7-2.1520.mn
6' Terminy rozpo czryiai zakofuzenta kontrori: 17 grudnia 2077 r.- 11 grudnia 2017 r.7' Tematyka kontroli (zgodna z przepisami an. is ast. 2 ustawy prawo oiwiarowe)w zakresieprzestrzegada praw tlziecka i praw uc,ni3.
E. CzynnoCci kontrolne:

9, Opis ustalonego statru faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowodci:
Kontrolg przeprowa&ono w ztiqzku ze zloilonq pzez tspkarg {nadyrektora szkoly, naucryciela rtcg
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objgta Jest pomocg psychologiczno-
zajgciami dydaktyczoo-wYGi
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na kuira skarZli si9 rodzic oSwiadczyla 2e nikogo nie zastraszala i nikomu nieprawa wypowiadania sig w poruszanych sprawach. Stwierdzila ponadto, Ze ton giosuma stanowczy i zdecydowanv.
Nauczycielka opisala zAatzerue z 30 pa+,lztsr1jk^ w inach od 13.l() do 14.25prowadzila zaj korekcfno-
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podpis dln ekora sz koly, ,niejsce i dara odbion porololu
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12. Poiwiadczenie odbioru pmtokolu kontroli:
oYtEXIOR

5ZKOIY PODSTAWOmJ n.3

9,t>nouac rt5 t!.Loflu

Dyrcktorcwi szkoty/placowki, w terminie 7 rt-i _ r-^^_--r
prz'ystuguje pmwo zgloszeni" 
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dni roboczych od dma otrzymania protokoru kon'oli,
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Katowice, 4odnie z $ 18 ust. r o"-l^_^jl]ll,-^.Tltlt Y*r,r, ul. Powstaric6w 4ta, 4o-o24a,z-t,*'-**i;#:ft :::3:""Iunf ''*Mukacll-larodowe:;;"';';;;"agogrchegp @z. l). z ?f.17 r. poz.165l).
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o tym, tE
na rozmowg 2 lisropada. 2017 r. i

Wychowawczyri zaprosila oJe
otrzymuje slabsze oceny niz

wyja3nita cel spotkania. Poinfonnowala go r6wnie2
z*ykle.Wychowawczyni oznajmila, k 2 listopada 20tT r. od godz. 6smej czekala w klasiero&ic4 jednak po godzinie 6smej zostda wez[ana do gabinetu dyrektora, grt;e byti juzoboje rodzice dziewuynki. P. Alfreda Wojtata - dyrektor szkoiy wyjadnila, ,E to nie ona bylaumdwiona na godzing 6smq z do szkoly przyszla po zdatwieniu sprawvUnegAzie Miasta

W opinii dyrektor szkoly
chcial sluchad wyjaSnieri tylko przedstawi{swoj4 wersjg wydarzeri na wlpowiedzi swojej c6rki. Dyrehor starala sigtlumaczyi rodzicom wszyscy zar6wno

szkoly
frontem, rozmawiajqc z

nauczyciele ja& i oni powinni dzialad jednym
go zasady i spoleczne.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoCci w zakresie nieobjgtyn kontroli w zwiazkuze srwierdzonymi nieprawidlowoSciami * ;;;#; 
. 
dydaktycznej, *ycto*"*Eqi opiekurlczej oraz innej dzialalnoCci statuto*; *"rrfr;;O :, nie srwi.rdono11. Na podstawie an.55 ust.4 r

2017 r. pz., ,;;;; ;:f.:r:X:,y,:ffi:ia :r,t6 r. prawo odwiarowe (Dz. u

po$tis to*olujqcego,


