
DK-BB.5533.2.53.2018

Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Rychwaldzie,
34-322 Rychwald, Beskidzka 43

Imig i nazwisko dyrektora: Ewa Kopacz
Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Woch
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 4 lrwietnia 2018 roku
Nr DK-8B.5533.2.53.2018

6. Terminy rozpoczgciaizakoiczenia kontroli: 6 kwietnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji

zailafi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo
oSwiatowe.

8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoty, statut szkoty, dzienniki lekcyjne, arkusze
ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoly, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, dokumentacjg
pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagog1cznego prowadzonego
przez dyrektora szkoly, raport z ewaluacji wewngtrznej, harmonogram dy2ur6w, plan zajgd
dydaktyczno -wychowaw czy ch.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzk.u oceng pracy dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana
Pawla II w Rychwaldzie (data wptywu do Kuratorium Oiwioty w Katowicach Imarca 2018 roku) -
nr sprcMy : DK-BB.55 35.L9.2018.

Do roku szkolnego 201612017 w Rychwaldzie funkcjonowal Zespll Szk6l, w sklad, kt6rego
wchodzila szkola podstawowa i gimnazjum. Od bie2qcego roku szkolnego zesp6l zostal
przeksztalcony w Szkotrg Podstawow4 im. Jana Pawla II, w sklad kt6rej wchodzq klasy
dotychczasowego gimnazjum. W sktad Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II wchodzi 7 oddzial6w
(lL4 uczni6w) oraz 2 oddzialy gimnazjum (26 uczni6w) -lqcznie 140 uczni6w.

Szkola zatrudnia 24 nauczycieli: 14 pelnozatrudnionych i 10 niepelnozatrudnionych. 15
nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stazysta. Wszyscy nauczyciele
zostali zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. L9 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania
przynajmniej 2przedmiot6w. Czterech nauczycieli ma kwalifikacje do nauczania 4 przedmiot6w.

W szkole prowadzone sq, zajgcia opiekuriczo-wychowawcze dla 25 uczni6w z klas I-Il
w Swietlicy szkolnej. W szkole dziala stol6wka szkolna, zkt6rej korzysta 126 uczni6w (14 uczni6w
korzysta z obiad6w finansowanychprzez GOPS). Funkcjonuje biblioteka szkolna, kt6taliczy 7495
wolumin6w, e-booki, materialy dydaktyczne na kasetach, materialy dydaktyczne na no5nikach
elektronicznych. Szkola posiada l0 sal lekcyjnych, w tym jedna pracownia jgzykowa, pracownia
internetowa, pracownia chemiczno-frzyczna oraz gabinet pedagoga i gabinet pielggniarki. Szkola nie
posiada sali gimnastycznej, dlatego w budynku zostaly wygospodarowane dwa pomieszczenia do
zajg6 rucholyych - maNa salka do lwiczefi korekcyjno-kompensacyjnych i mini salka do aktywnoSci
fizycznej. Uczniowie korzystajq z boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw z silowni4 zewngtrznq.
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Szkola posiada strong internetowq oraz profil na Facebook, prowadzi Kronikg Szkolnq iZ\otq
Ksiggg Uczni6w.

W szkole dzialajq 3 zespoly nauczycielskie przedmiotowo- wychowawcze. Funkcjg
przewodniczqcego zespohu, co roku pelni4 wychowawcy klas - II, V i II gimnazjum.

Na kazdy rok szkolny dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry zawiera:
przedmiot ewaluacji wewngtrznej, tematykg i terminy prowadzonych kontroli, tematykg szkoleri
i narad rady, harmonogram obserwacji, zakres wspomaganianauczycieli w realizacji ich zadafi oraz

od bie2qcego roku takhe monitorowanie. Wnioski z nadzoru pedagogicznego przedstawiane sq 2

razy w roku (na radzie pedagogicznej na p6lrocze oraz do korlca sierpnia).
Szkola wspiera wszechstronny rozwoju osobowoSci ucznia, rozbtdza wiarg we wlasne sily,

ksztahuje pozytywny obraz samego siebie, uwra2liwia na prawdg, pigkno i potrzeby drugiego
czlowieka, uczy dostrzegania wartoSci pracy nad sobq samodzielnoSci, patriotyzmu i poczucia

wsp6lnoty lokalnej, zapewnia bezpieczefrstwo podczas zajgl obowigkolvych i pozalekcyjnych
i eliminuje niedostosowania spoleczne.

W szkole organizowane s4 zajgcia Swietlicowe dla uczni6w z klas I-III w godzinach 7.00-

7.45 oruz 11.15 -15.00. W szkole zatrudniony jest pedagog (ll2 etait) oraz psycholog na 7 godzin
w tygodniu (w ramach projektu unijnego). W kazdy pi4tek dyi^tr pelni pielggniarka.

Pomimo trudnych warunk6w lokalowych w szkole dziala stol6wka, z kt6rej korzysta 124

uczni6w. Przygotowywane s4 posilki urozmaicone i przygotowywane zgodnie z zasadari zdrowego

odfiiania. Codziennie podawane sQ owoce lub warzywa w formie dodatku do obiadu. 14 tczni6w
ma posilki refi.rndowane przez GOPS.

Od kilku lat szkola uczestniczy w programach ,,Szklanka mleka", ,,Mleko z Has{'
,,Warzywa i owoce w szkole" oraz w ,,Programie dla szk6l", - kt6ry \ryczy dotychczasowe

programy. Uczniowie mogq korzysta6 nieodplatnie z wody mineralnej, kt6ra jest og6lnodostQpna na

korytarzu szkolnym.
Uczniowie z wadami postawy objgci s4 zajgciami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

(w ramach projektu unijnego) - 9 grup po max 5 uczni6w po L godzinie w tygodniaprzez2lata.
Przy wsp6lpracy z UKS uczniowie podczas wyjazd6w na basen realin$q, pro$am z zahesu nauki
ptywania ,,DziS razem plywamy, jutro uSmiech mamy". Organizowane sq r6wnie2 wyjazdy na

lodowisko i stok narciarski. Uczniowie nabywaj4 umiejgtnoSci jazdy na lyZwach i nartach.

Dyrektor realizuje uchwaty Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji. Rada

pedagogiczna podejmuje uchwaly zgodnie z kompetencjami wynikaj4cymi z przepis6w prawa

oSwiatowego, a dyrektor jest odpowiedzialny za ich realizacje. Od roku 201612OL7 w szkole
prowadzi sig Rejestr Uchwal.

Dyrektor zarzqdza Srodkami finansowymi zgodnie z zarzqlzeniami W6jta Gminy Gilowice.
Co roku przedstawia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budZefi. Ze wzglgdu na trudnq
sytuacjg finansowq gminy w ostatnich pigciu latach ze Srodk6w budZetowych w szkole

przeprowadzono remont lazienki chlopc6w orazlazienki dziewcz1t (przy wsparciu Rady Rodzic6w)
oraz wybudowano nowy piec w kuchni szkolnej. Co roku dyrektor wnioskuje o Srodki na budowg

sali gimnastycznej, stol6wki szkolnej, remont sal lekcyjnych i korytarzy oraz schod6w wej6ciowych,
niestety z braku Srodk6w wykonanie tych przedsigwzigd przenoszone jest na kolejne lata.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa teren szkoty jest ogrodzony. W szkole zainstalowany
jest monitoring z rejestratorem, kt6ry umoZliwia odtworzenie sytuacji, kt6re wymagajq wyjaSnienia
(wypadki, zniszczenie mienia itp.). Obieg jest chroniony przez firmg zewngtrzn6 kl6ra obsluguje

system alarmowy w szkole. Zatrudniony jest inspektor BHP, kt6ry dokonuje przeglqdu budynku
i otoczenia. Organizowane sQ szkolenia BHP dla pracownik6w. Nauczyciele i pracownicy obslugi
posiadaj4 aktualne zalwiadczenia o odbytym szkoleniu. Nauczyciele odbyli szkolenia z zak'resu

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie r6wnieZ zostali przeszkoleni w tym
zakresie. W budynku zgodnie z przepisami BHP zostala ozr,raczorra droga ewakuacyjna,

rozmieszczone sQ na korytarzach plany ewakuacji i odpowiednie oznaczenia miejsc niebezpiecznych.
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Zajgcia opiekufczo- wychowawcze w Swietlicy organizowane sq od godz. 7.00 do 7.45 oraz
od 11.15 do L5.00 zgodnie zpotrzebarti rodzic6w.

Co roku we wrzeSniu lub pazdzierniku przeprowadza sig pr6bn4 ewakuacjg. W roku 2013
i 2015 odbyly sig pr6bne alarmy przeciwpoharowe z udziaNem Paristwowej i Ochotniczej Straq
Po2arnej. Cyklicznie odbywaj4 sig spotkania uczni6w z przedstawicielami policji oraz straZakami,
kt6rych tematyka spotkari zvmqzanajest z przestrzeganiem zasad bezpieczeirstwa na terenie szkoty
ipoza ru4. Opracowany jest harmonogram dyZur6w nauczycielskich, kt6ry jest na biezqco
monitorowany i udoskonalany. Opracowano spos6b przypominania nauczycielom o obowigkowym
dyirurze, szczeg6lnie tym nauczycielom, kt6rzy zastgpuj4 nieobecnych (ich obowiq,zkiem jest
przejgcie dyzuru za nieobecnego nauczyciela). Informacja o dyZurze jest odnotowywana
w dziennikachprzy planach lekcyjnych na kolejne tygodnie.

W szkole obowipuj4 regulaminy korzystania z pracowni informatycznej, jgrykowej,
chemiczno-frzycznej, biblioteki, Swietlicy oraz boiska wielofi.rnkcyjnego i placu zabaw z silowni4
zewngtrznq.

Systematycznie w miarg posiadanych 6rodk6w przeprowadza sig remonty i konserwacje
pomieszczeri. Dokonano adaptacji pomieszczef na gabinet dla pedagoga oraz zastgpczq salkg do
ftirczefi, poniewaZ szkola nie posiada sali gimnastycznej. Pig6 lat temu oddano do u2ytku boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw z silowni4 zewngtrznq. Dzigki temu zajgcia na powietrzu
prowadzone sq w bezpieczniejszych warunkach.

Podczas trwania staZu na kolejny stopieri awansu zawodowego nauczycieli dyrektor
zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli, monitoruje przebieg staZu, sluzy rad4 i pomocq
przydzielaopiekun6w sta'Zu, zapoznaje sig ze sprawozdaniami nauczycieli zprzebiegtstaZu.

Szkola posiada Rejestr decyzji administracyjnych. Decyzje wydaje dyrektor zgodnie
zprzepisarti prawa. 2013/2014 wydano 4 decyzje dotyczqce nauczaria indywidualnego; 201412015
wydano 3 decyzje dotycz4ce nauczania indywidualnego, I decyzja w sprawie zwolnienia z nauki
drugiego jgzykaobcego, 3 decyzje dotyczqce zwolnienia zzajgt, wychowaniafrzycznego;201512016
wydano 2 decyzje w sprawie nauczania indywidualnego, 5 decyzji dotyczqcych zwolnienia z zajgl
wychowania frzycznego, I decyzja w sprawie skreSlenia uczennicy z listy uczni6w (po uzyskaniu
pelnoletnoSci), 201612017 wydano I decyzjg dotycz1c4 nauczania indywidualnego i przyznania
zajg(, rewalidacyjnych, 201712018 wydano 3 decyzje w sprawie zwolnienia z zajg1 wychowania
frzycznego i I decyzja w sprawie organizacji nauczatia specjalnego i zajjt, rewalidacyjnych dla
ucznia z otzeczeniem PPP.

Uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowipkarri zawartymi w statucie szkoly. Na
korytarzu szkolnym znajduj4 sig plansze zprawami i obowiq4kami uczni6w.

Wyniki sprawdzianu po klasie sz6stej byly analizowane i na ich podstawie zespoty
nauczycielskie opracolvywaly programy poprawy efektywnoSci nauczania na II etapie edukacyjnym.

Ze wzglgdu na brak Srodk6w bud2etowych na zakup pomocy dydaktycznych i organizacjg
dodatkowych zajg(, dla uczni6w dyrektor systematycznie poszukuje Srodk6w pozabtdhetowych na
doposaZenie szkoly w pomoce i Srodki dydaktyczne oraz organizacjE zajgt pozalekcyjnych.

W ramach projektu,,R6wny Start" przez okres 2latprowadzone byly zajgciaw klasach I-III
zwigkszajqce szanse edukacyjne dzieci na drugim etapie edukacyjnym. Byly to zajgcia rozwijajqce
zainteresowania uczni6w o tematyce matematyczno-przyrodniczej i artystycznej oruz zajgcia
wspomagaj4ce dla uczni6w majqcych trudnoSci w nauce i zabtxzenta w sferze emocjonalno-
spolecznej.

W roku szkolnym 201412015 pozyskano Srodki na zakup mega szach6w, wykonanie
szachownic na trzech korytarzach i zalohenie k6lka szachowego oraz organizacjg migdzyszkolnego
turnieju szachowego.

W roku szkolnym 201412015 szkola realizowala projekt umjny ,,Drogowskazy do sukcesu
w Gminie Gilowice". Szkolg doposaZono w wiele pomocy, m. in. tablicg multimedialn4, tablety,
sprzgt gospodarstwa domowego, gry edukacyjne, aparaty fotograficzne i im. Prowadzone byly
zajgcia rozwijajqce zainteresowania uczni6w (matematyczrlo-przyrcdnicze, turystyczno-
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krajomawcze, badawcze, jgzykowe, kuliname i artystyczne) oraz zajgcia wspomagaj4ce ucznia
maj4cego trudnoSci w nauce (zajgcia dydaktyczno-wyr6wnawcze).

Obecnie w ramach realizacji projektu ,,Pigkny Umysl" szkola posiada bogatq ofertg zajgt
pozalekcyjnych dla wszystkich uczni6w. Projekt finansuje wyjazdy edukacyjne dla tczni6w: 2

wycieczki 3-dniowe do Warszawy oraz l0 wycieczek jednodniowych w ci4gu dw6ch lat. Dzigki
uzyskanym Srodkom wzbogaciNa sig baza dydaktyczna szkoly (r,rzqdzenie pracowni chemiczno-

fizycznej, doposazenie w liczne pomoce pracowni przyrodniczej, jgzykowej, informatycznej).
Zakupiono materialy do prowadzenia za1g6 artystycznych, kreatywnoSci i przedsigbiorczoSci.

W ramach Srodk6w budzetowych prowadzony jest ch6r szkolny (1 godzina tygodniowo) oraz 2
godziny zaj 96 logopedycznych.

Przez kilka lat szkola uczestniczyla w projekcie ,,Internetowy Teatr TVP dla Szk6l",
w ramach, kt6rego uczniowie naszej szkoly mogli obejrzed kilkanaScie sztuk teatralnych przez

Internet zrrrimych teatr6w z ca\ej Polski.
Zinicjatywy uczni6w klas gimnazjalnych, V i VII SP odbywaj4 sig 2 razy w roku,,Wieczory

filmowe" pol4czone z dyskusj4 na temat obejrzanych fi1m6w. Uczniowie opracowuj4 scenariusze np.

na uroczystoSci zwiqzane z powitaniem wiosny, organizacjq, Dnia Medialnego oraz Olimpiady
Malucha i Przedszkolaka, na Zabawg Andrzejkow4 i Walentynki w szkole. Uczniowie przygotowuj4

audycje radiowe i prezentujq je przez radiowgzel.
Przez kilka lat dzialalo Kolo Przedsigbiorczo5ci, w ramach, kt6rego szkola wsp6lpracowala

z bankami, a uczniowie oszczgdzali w Szkolnej Kasie OszczgdnoSci. Z wlasnq inicjatywy
podejmowali dziatania zbierania Srodk6w na dofinansowanie wycieczki (Akcja Znicz, Babka

Wielkanocna, Swi4teczne Pierniki). Ustalono r6wnie2, 2e codzienrtie odbywad bgdzie sig losowanie

szczgsliwego numerka (uczeri posiadaj4cy szczgsliwy numerek, jest zwolniony z pytania w danym

dniu). Z okazji Swigta Ziemi uczniowie przygotowuj qprezentacje multimedialne o r6inych formach
ochrony Srodowiska. Uczniowie uczgszczaj4cy do Szkoly Muzycznej, na zajgcia taneczne

i sportowe prezentujq raz w roku swoje umiejgtnoSci na ,,Pokazie Talent6w". Co roku SU

z nauczycielami organizuje Pierwszy Dziefi Wiosny w szkole, jako alternatywg dla Dnia

Wagarowicza.
Dyrektor wspiera nauczycieli w ich rozwoju zawodowym poprzez organizacjg szkoleri rady

pedagogicznej, dofinansowywanie indywidualnych szkoleri nauczycieli, pokrywanie koszt6w

delegacji sluZbowych, zwigkszanie wysokoSci dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
podnoszqcych swoje kwalifikacj e, przydzielanie na$6d dyrektora lub wnioskowanie o nagrodg

w6jta.
Dyrektor na radach pedagogicznych przekazuje informacj e z narad dyrektor6w, szkoleri,

zwiqzane z organizacjq egzamin6w zewngtrznych i dotycz4cych zmian w prawie oSwiatowym.

Od 1.09.2015r., co roku ustala sig spos6b wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy szkoly. Nauczyciele dokumentuj4 swoje osi4gnigcia, wykonanie

dodatkowych zadafi ta rzecz ucznia i szkoly oraz udzial w formach doskonalenia na kartach

informacyj nych. Na podstawie tych inform acji przyznawany j est dodatek motywacyjny.
W szkole powolany jest zesp6l do ewaluacji wewngtrznej. Co roku przeprowadza sig

ewaluacjg wewngtrznq i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jako$ci pracy szkoly. Zakres

ewaluacji wewngtrznej w ostatnich 5 latach obejmowal tematykg: Uczniowie sA aktywni,
(2}l3l2}l4), Rodzice s4 partnerami szkoty, (201412015), Nauczyciele wsp6lpracujq w planowaniu

i realizowaniu proces6w edukacyjnych. (201512016), Ksztahowane s? postawy i respektowane sq

normy spoleczne (2016120t7).
Kontrola dyrektora szkoly obejmowala m.in. dokumentacjg przebiegu nauczania,

sprawowanie dyZur6w nauczycielskich, wdra2anie wniosk6w z analizy sprawdzianu i egzamin6w

zev,rngtrznych, planowanie pracy dydaktycznej zgodnie zzaloherianti nowej podstawy programowej,

pracg zespol6w do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogScznei,

spos6b wykorzystania godzin z art. 42 ust 2 pkt 2 KN, przestrzeganie przez nauczycieli zasad
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o@niania, klasyfikowania i promowania, zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych

warunk6w rrurkl, wychowania i opieki, prawidlowoSci organizacji turystyki i krajomawstwa.

Obserwacje i zajge lekcyjnych oraz innych form pracy z dziedmi (organizacja apelu,

uroczystoSci, *yciecrLi'itp.). P; otserwacji prowadzone sq rozmow z Lavczycielami i wsp6lnie

ustala sig wnioski do dalszej pracy.
Kontrole zewngtrzne od roku 2}l3l20l4: Kontrola w zakresie nadzoru dyrektora nad

przestrzeganiem praw dziecka i ucznia - wrzesieri 2}l3r. - zaleceinie wydano, Kontrola w zakresie

zgodnoScl rcalizicjiobowiqgkowych zajgd edukacyjnych w kl. I i II gimnazjum z ramowym planem

nauczania - zalecefinie wydano -luty 2014r., Monitoring przygotowania szkoty na przyjScie dzieci

do klas pierwszych w tym 6-1atk6w - luty 20L4r., Kontrola w zakresie nadzoru dyrektora nad

przestrziganiemLasad r.k"rtu"li zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa - zalecenia dotyczyly

zmiany s-formulowari w dokumentacji rekrutacyj nej. Zalecenie zostalo zrealizowane. -kwieciefl
20L4r.

Od kilkunastu lat przy szkole dziala Uczniowski I(ub Sportowy. W ramach dzialalnoSci

klubu organizuje sig dla u.rri6* wyjazdy na plywalniE do Suchej Beskidzkiej, na lodowisko, stoki

narciarskie, ^i"re 
pilki siatkowej &az pilki noznej. Dla uczni6w osi4gajqcych najlepsze wyniki

w nauce zorganizoiano w nagrodi wyjazd do Aquaparku ,,Zagroif'w Istebnej. Zajqciate ciesz4 sig

durvm zainteresowaniem i ucz4 aktyvrnego wypoczynku.
We wrzesniu 2017 roku zostal zaloaony w szkole Klub Wolontariatu, l<t6ty nzesza 62

czlonk6w. Bierze on czynny tdziaN w organizacji akcji charytatywnych na rzecz potrzebuj4cych:

Szlachetna Paczka, Nakarm Zwierzaka, Dar serca dla Dzieci Afryki, I ty mo2esz zosta6 Sw.

Mikolajem, Koncert charytatywny dla Weroniki, Kartka dla osoby samotnej. Akcje charytatywne s4

organizowane w szkole-od wielu lat. W ci4gu ostatnich 5lat zorganizowano ponadto: Akcje

charytatywne dla chorych dziecina pokrycie koszt6w leczenia i rehabilitacji-,,Piknik dla Ali i Ani",

,,Pomoc dla Pawla" -trczniaszkoly w Slemieniu.
Co roku kilku absolwent6w szkoly w ramach organizowanego Dnia przedsigbiorczo5ci przez

szkoly ponadgimnazjalne, wykonuje r62ne prace narzecz naszej szkoly, np. pomoc w organizacji

zajgd z dzielmi, pomoc w sekretariacie szkoly.
Dyrektor dba o respektowanie uprawnieri samorz4du uczriowskiego. W szkole dziala

,*orr4d uczniowski. Organizacj4 kieruje wybrany przez uczni6w (w tajnym glosowaniu)

nauczyciel. Samorz4d posiada opracowany Regulamin swojej dzialalnoSci. Dyrektor dba o to, aby

."rp"kto**e byty pru*u uczni6w i umo2liwia dzialalnoSd SU. Co roku odbywaj4 sig

demokraty"rr" *ybory do SU. Samorzqd Uczniowski posiada gazetkg informacyjn4 na korytarzu.

Dyrektor spotyka sig z uczniari z SU. Bierze pod uwagg inicjatywy uczni6w i wspiera ich

w podejmowaniu ciekawych przedsigwzigd i pomysl6w.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi niepriwidlowoSciami w dzialalno5ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dziahalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

LL. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnta z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz.lJ.20l7 poz.59 ze zmianami) nie wydano zaleceri.
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podpis dyrektora placiwki, miejsce i data podpisania protokolu

1. Po6wiadczenie odbioru protokotru kontroli: VKOLA POO.3TAWOWA
im. Jana pawla ll

Rychwald, ul. BeskiCzka 43
34-322 Gilowice, tet/fax 33 865 t0 02
Nrp 553-17.88-756 REG0N 070431530

tfu 
e/.,, 

",24.d.,. 
. 6.. e. .//.,fu2/8.

podpis dyrehora plac6wki, miejsce i dato odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguie prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze1ert doryczqcych ustaleri zatvartych
w protokole lantroli do Slqskiego Kurotora Ofwiaty, ul. Powstaricfw 4lo, 40-024 Katowice, zgoinie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprov,ie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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Dyrehot S$oty Podstawovyej
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