
Usuniqto na podsta wie art. 6 i art. art. 2lZTSstawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. r
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ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z p6in. zm.)

Db;f"g:ff"?,ttgff*,
'T0 Sosnowie. ,ui. Xlzy ..hformacji publicznej (Dz. U. z 201G

Wylqczono na podstawie art. S ust.1

poz. 7764 z p6in. zm.)

pkt 2 ustawa z 6 wrzejnia 2OO1 r. o doster

Protok6l kontroli dora2nej

1. Nazwa szkoty, siedziba: Szkola Podstarvowa nr 15 im. Stefana furomskiego w Sosnowcu,
ul. Wojska Polskiego 84, 4I-208 Sosnorviec

2. Imig i nazwisko dyrektora: Wieslarva Szopa
3. Nazwa i siedziba organu sprarwjqcego oadz6r pedagogiezny: Slqski. Kurator Ofwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaic6rv 41a
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: st. rviz. Malgorzata Bd<, st wiz Elibieta Fudro
5. Data wydsnia i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: I grudnia 2017 r. -

oA-oR.057.2.149 4.2017, OA-OR.057.2.1493.201 7
6. Terminy rozpoczgcia i zakofczenia konroli: 4 grudnia 2017 r.
7. Tematyka kontoli (zgodna z pnepisomi art. 55 ust. 2 ustsl,'y prowo ohviatowe)

przestruegrnie strtutu szkoly, przestrzcganic praw dziecka i praw ucznir oraz
upowszechnianie wiedry o tych prawach - art SI usl.l.pk I, otL SS usl 2 pkt 1i s
ustahry z dnia 11 grudnia 2016 r, Prowo Olwiatowe @z U. t 2017 n poz- 59 z pdtn. zm.)
ora| Rozpo4qdzenie Minbtra Edukacji Narodowej z dnia 2s slerpnia 2017 n w sprowie
nadzoru pedagogicznego (Dz U. 12017r. poz 16St)

8. CzynnoSci kontrolne:
o rozmowa z dyrektorem i wicedyrektorem szkoly - Gimnazjum nr l,

analiza dokument6w szkoty: statutu szkoly, dokumentacj i w qz3neJ z przfl9ctem
o Gimnazjum nr I w Sosnowcu (od I wrze3nia 2017 r. - Szkoty

Podstawowej nr 15),
o analiza notatek slu2bouych dyrektora szkoty,
o analiza korespondencji dy'rektora szkoty
. analiza dokumentacji J. analiza oiwiadczenia dyrektora Szkoly Podstawowej nr 15 rv Sosnorvcu,

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, rv tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
4 grudnia 2017 r. tizytatorzy przeprowadzili kontrolg dora&r4 w zwiqzku z pismem IJGimnazjum nr I rv Sosnorvcu, od I wrzednia 2017 r. - wchodzqcego w sklad
Szkoly Podstaw,owej nr 15 rv Sosnowcu. W piSmie, kt6re wptynglo do Delegatuy
Kuratorium O6wiaty lv So l6 I 2017 r
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6.O clec

7. W trakcie kontroli st*'ierdzono , 2e w szkole

-
10. Opis uja*donych nieprawidlowo5ci rv zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiQzku ze snrier&onymi

nieprawidlowoiciami w dzialalnosci dydaktycznej, *ychowawczej i opiekuiczej oraz innej
dzialalnoici statutowej szkoly/plac6wki:

l. Z notatki sluZbowej s. rvicedrrektora szkolv
ze

-
r-l l. Na podstawie ffL 55 ust.4 ustawy z dnia z &ria 14 gnrdnia 2016 r. Prauao oSwialowe @z.l-). z 2017

t., pz. 59 z p6fut zm.) zaleca sig:

l) o yjny'ch zasad

Termin: do 3 stycznia 2018 r.

2) zapozna*'anie z ustaleniami rodzic6w obecnych i potencjatnvch uczni6w oraz
konsekwenme przestrzeganie uregulowan w tyrn zakresie,

Termin: do 3 stycznia 20lE r.
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3) przestrzegarde \,Y ustawy

Termin: od 13 grudnia 2017 r.

4) podjgcie skutecznych dzialan u celu opracowani
zasad kontroli

Termin: od 13 grudnia 2017 r.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i dara podpisania protokolu

t Er<'T()R
Ufur
'! '

podpis dyrelaora szkolfiplac6t,ki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

DYItETiT(.R

r,ar

podpis dyrelaora szkory\placdu'ki, miejsce i data odbioru protokoht

F$ dyttunsfoly
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Dyrcktomwi szkotyiplac6wki, u terminie 7 dni mboczych od dnia otrzymania protokolu konrroli.
przysfuguje prawo doszrnia pisemnych. umotywowanych AstzfrEa dotyczqcych usraleri
zawartych w pmtokole kontroli do Sl4skiego Kuratora oiwiaty, ul. powstarimrv 4l a.
40-024 Katowice, zgodnie z g 18 us. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogiczrego (Dz. U. z2|l7 r., poi. tOSt1.


