
RuiiA',:ORIUM OSWIA: usuniqto na podstawie art. 6 i art. at1. 2?zlfustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

o,r,"-i,)jnl)'!;lll*", o.hron,edanychosobowych(Dz.U.z2016r.poz.922zp62n.zm.l
1 l.ZIJC SoerovJiec,u!. Krzywc

DK-so 5533- F56'2017 
- 

wylqczono na podstawie art. 5 ust.l pkt 2 ustawa z 6 wrzeinia 2001 r. o dostqpie r
informacji publicznej (Dz. U, z 2016 poz. 17642 p6in. zm.)

Protok6l kontroli dorafo ej

l. Nazrva szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstau,owa nr 2l w Sosnowcu, ul. Zawodzie 21,
4l -208 Somowiec

2. Imiq i nazwisko dyrektora: Krystyna Marglarczyk
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczry: Slqski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katorvice, ul. Powstaric6w 4la
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego; Malgorzata B4k, El2bieta Fuilro
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przcpror,nadzenia kontroli: 4 grudnia 2017 r.

oAoR.057.2.149r.20r7
oA-oR.057.2.1492.20t?

6. Terminy rozpoczgcia i zako6czenia kontroli: 4 grudoia 2017 r.
7. Tematyka konrroli: przestrzegrnie statutu szl(oly, przestrzeganie pnw &iecka i prew

uezuia omz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
Spelniania warunk6w okre5lonych rv :
- art.sl ust.l pkt. I, art.55 ust.2.pkt.4,5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Ojwiatowe
(Dz.U.22017 r. poz. 59 z p6in.mr.) oraz Rozporz4ilzenia Minista Edukacji Narodowej
z dni 25 sierpnia 20 I 7 roku w sprar*'ie nadzoru pedagogicznego @2. V . z 2017 , poz.l61g)

E. Czynnofci kontrolne:
. rozmowa z dyrcktorem szkoly,

analiza dokument6w szkoly: statutu

. analiza nolatek slu2bosych dyrektora,

. analizs korespondencji dyrektora szkolyJ

. analizadokumentacjiJJl

. analiza odwiadczenia dyrektora Szkoly Podstawowej nr 2l rv Sosnogru.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:
Dnia 4 urudniaII 2017 r. wizyatorzy pzeprorvadzili konrrolg dora2n4 w zwiqzku z pismem

Szkoly Podstarvowej nr 2l w Sosnowcu. W

w kontroli:
do kc i szkoly
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l. Dnia

Rodzic stwierdzil,

4. Dnia
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Pani dpektor *-vj aini la.

do dyrektora Szkoly' Podstaruos'ej nr 2'l upllnelo 
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rodzic zlo2r'l rv szkole

-k9 sfuzbowq s4rz4dmn1 przez sekretarza szkolrPani dyrekror przedsta*'ila notatG^
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18 paidziernika 2012 r. wYnika 2e cyt

6. Pani dyrektor przedsuwila takze kolejne oSwiadczenie

II

W czasie kontroli stlierdzono, 2e rv szkole sq nasgpujqce procedu4
r Procedura
. Procedura

-

10. Opis ujawnionych nieprawidlouofui rv zakrcsie nieobjgtym kontrola u' zwiqzku
ze stliierdzon]'rni niepra*idlos'oiciami w dzialalnoici dydaktycznej. srchor+a*czej

i opiekunczej oraz innej dzialalno3ci statutouej szkoty/
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ll Na podstawie art. 55 usr. 4 ustau-"r z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatow'e (Dz' U.

z 2017 r. poz. 59 z gbin.zn ) zaleca sig:

l) precyzljnl ch zasad

I
Termin realizecji: do 3 stl cznia 2018

2) zapoznanie *rv. rodzicos z zasadami oraz konsekuentne prz-eslrzeganie uregulou'ari
\\' l)"m zakresie

Termin realizacji: do 3 stlcznia 20lE r.

zapisorv usta*-v

Termin realizacjil od 13 grudnia 2017 r.

.1 skutecznych dzialan u celu opracowania i r.l'&o2enia

Termin realiz.acji: od l-1 grudnia 2017 r.
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podpis kontrolujqcego. miejsce i data podpisania protokolu

1/.1.
lacdvki, miejsce i dara@prob*o&r.r 
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\- 12. Podu'iadczenie odbioru protokolu kontoli:

.;ri.ri. t.. ......... .. ....4.1. I t.l4 !.7.... Sat *e t,.: r..
()rd s:koll't placiu'ki, miejsce i dara odhioru protokolu
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Q rektoro*i szkoryLlplacdwki. w rerminie 7 dni roboczy-ch od dnia otrzl'mania prorokolu kontroli.
pr4'sfuguje prawo zgloszenia pisemnlch. umoqu'o*'an1ch zastrzeieit dot.''cz4cych ustalei
zauanl'ch w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty. ul. Powstaric6rv 4la. 40-024
Katouice" zgodnie z $ lE usl. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodouej z dnia 2,i sierpnia
2017 roku rv sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z2Ol7 r.. poz.l658).


