
DK-88.5533.2.28.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole nr l0 w Zywcu, ul. Browar Kolonia 44,

34-300 Zywiec.

2. Imig i nazwisko dyrektora: Katarzyna Halina Podgtfrska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kon'troluj4cego: Bernadeta Piestrak

5. Data i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 28.02.2018 r.

DK-BB.5533.2.28.2018

Terminy rozpoczgcia r zakohczenia kontroli: 02.03.2018 r. - 02.03.2018 r.

Tematyka Przestrzeganie statutu przedszkola w zakresie realizacji zad,afir

dyrektora.

kontrolne:

Kontrolg przeptowadzono w zwi1zku z ocenq pracy dyrektora Przedszkola nr 10

w Zywcu (data wplywu wniosku do Kuratorium Oswiaty w Katowicach Delegatura
w Bielsku-Biatej - 06.02.2018 r.).

W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce czynnoSci: rozmowg
z dyrektorem Przedszkola nr 10 w Zywcu, dokonano oglgdzin pomieszczeri budynku
przedszkola oraz analizy dokument6w przedszkola: arkusz organizacji pracy przedszkola na
rok szkolny 201712018, statut przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
201712018, dokumentacjg pomocy psychologiczno-pedagogicznej i obserwacji zajE6,
miesigczne plany pracy, dzienniki zajgd grupowych, specjalistycznych i dodatkowych,
zeszyl protokol6w rady pedagogicznej, dokumentacja praktyk pedagogicznych, roczny plan
prucy przedszkola, procedury i regulaminy, oceny gotowoSci szkolnej, arkusze obserwacji
dzieci, uchwaly rady pedagogicznej, regulamin rady pedagogicznej, dokumentacja awansu
zawodowego fiauczycieli, koncepcja pracy przedszkola, programy wlasne nauczycieli,
zestaw program6w edukacyjnych, rejestr wypadk6w, protokoly pokontrolne dot.
bezpieczeftstwa, kronika przedszkola.

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

Statut Przedszkola nr 10 w Zywcu zostal. opracowany i zatwierdzony Uchwal4 Rady
Pedagogicznej nr 212017 w dniu 29.11.2017 r. Dyrektor dba o prawidlowe zapisy w statucie
w zakresie okreSlania praw dziecka (Rozdzial 13, Rozdzial. 12 pkt 7 ppk l-2,pkt 10 i 11,

Id.:ozdzial 3). Upowszechnia wiedzg o prawach dzieci podczas zajg6: ,,Zasady zachowania sig
w przedszkolu i w stosunku do innych os6b". Rozmawia z rcdzicarrti o prawach dziecka na
zebraniach og6lnych. Czuwa nad respektowaniem praw dziecka przez nauczycieli i innych
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pracownik6w (rozmowy z pracownikami, obserwacja bezpoSrednia). Przeprowadzono zajgcia
nt. ,,Order uSmiechu i prawa dziecka" zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b
Niepelnosprawnych Ziemi Zywieckiej .

Dyrektor przedszkola opracowuje na kaildy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego
i we wrzesniu kazdego roku przedstawi a go radzie pedagogicznej (w roku szkolnym 2017 12018 -

protok6l nr I z dnia 28.08.2017 r.). Plan nadzoru pedagogicznego zawiera wszystkie elementy
uryznaczone rozporzqdzeniem (cele, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewngtrznej, tematykE
i terminy przeprowadzaniakontroli, tematykg szkoleri i narad dlanauczycieli).

W roku szkolnym 201712018 zaplanowano ewaluacjE wewnEtrznqw zakresie: 1. Nauczyciele
wsp6lpracuj4 w planowaniu i realizowaniu proces6w edukacyjnych.2. W przedszkolu ksztaltuje
sig postawy i respektuje normy spoleczne. 3, Dzieci nabywaj4 wiadomoSci i umiejgtnoSci
okre6lone w podstawie programowej.

Tematyka kontroli dotyczy: uzyskanych efekt6w wdraLania podstawy programowej,
przestrzegania praw dziecka i upowszechniania wiedzy o nich, zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki, prowadzenia dokumentacji
pedagogicznej i obserwacji dzieci, sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
podczas biehqcej pracy, monitorowanie wybranych obszar6w pracy nauczycieli.

Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadan, w szczeg6lnoici przez organizowanie
szkolef i narad zgodnie z potrzebami przedszkola, motywuje do doskonalenia zawodowego -
warsztaty metodyczne, spotkania ze specjalistami, prezentacje multimedialne, szkolenia.

Przeprowadza nadz6r zgodnie z przyjEtym planem i harmonogramem dzialai. Obserwuje
zqgcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekufcze, zajEcia otwarte i uroczystoSci.

Prowadzona jest dokumentacja obserwacji zajg| (arkusz obserwacji zajE(, w przedszkolu,
samooceny nauczyciela, raporty i sprawozdania z ewaluacji wewnEtrznej). W ostatnich 5 latach
przeprowadzil 15 obserwacji zajgd wychowawczo-dydaktycznych, 20 uroczystoSci
przedszkolnych i 5 zajEd otwartych dla rodzic6w. Wyniki obserwacji zajg| omawia
znauczycielami (arkusz obserwacjizajg(,, arkusz obserwacji dokument6w, wycieczek).

Prowadzi i przechowuje dokumentacjg przedszkola (statut, zeszyt protokol6w, uchwaly,
arkusze oryanizacyjne, plany pracy (miesigczne i roczne dla calego przedszkola), plany nadzoru
pedagogicznego, dzienniki zajE(, przedszkolnych, zajg| dodatkowych i specjalistycznych

dokumentacjq pomocy psychologiczno-
obserwacje dzieci, diagnoza,

powolanie ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej) zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami prawa, wstgpn4 diagnozg przedszkoln4 (arkusze diagnozuj4ce dla szeSciolatka,

i,f*^y dzialaiwspieraj4cycfr.pf in-zajE(:indywidualnych, karty pracy indywidualnej).
Systematycznie kontroluje do-Ementacjg przebiegu nauczania prowadzon4przez nauczycieli,

w tym: raz w miesi4cu sprawdza plany pracy nauczycieli, zapisy w dziennikach, monitoruje
realizacjg podstawy programowej, prowadzi obserwacje pedagogiczne, sporz4dza notatki
pokontrolne (arkusz do analizy dokumentacji, np. wspomagania i korygowania rozwoju
dziecka), obserwuje pracg nauczycieli i aktywnoSd dzieci zgodnie z harmonogramem ujEtym
w planie nadzoru pedagogicznego. Obserwuje realizacjE uroczysto$ci i imprez przedszkolnych,
spotkari z rodzicami. Zapoznaje siE z wynikami konkurs6w i zawod6w sportowych (organizuje

Migdzyprzedszkoln4 OlimpiadE Sportow4 we wsp6lpracy z Akademi4 Mlodych Talent6w
w Zywcu).

Dwa razy w roku szkolnym (luty, lipiec) przedstawia radzie pedagogicznej og6lne wnioski,
wynikaj4ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalno6ci
przedszkola (sprawozdanie p 6lr o czne i caloroczne).

Wykorzystuje nastgpuj4ce wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 201612017

do pracy na kolejny rok szkolny 201712018:1. Kontynuacja wsp6lpracy ze Srodowiskiem
lokalnym w celu poszerzenia i urozmaicenia form pracy przedszkola, 2. Poszerzenie
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wsp6lpracy zrodzicami, 3. Podejmowanie dzialafiw kierunku rozwijania samodzielnoSci dzieci,

4. Inne formy wymiany doSwiadczeri i dzielenia sig wiedzqnauczycieh.
Korzysta z wynik6w nadzoru, analiz z pozyskanych informacji (zespoly nauczycieli ds.

ewaluacji, promocji przedszkola, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wychowawczy) oraz opracowuje i wdraha procedury i regulaminy. Monitoruje podejmowane
przez nauczycieli dzialania zmierzajqce do doskonalenia jakoSci pracy (obserwacje zajgc,

wycieczek edukacyjnych, uroczystoSci, konkurs6w i zawod6w sportowych), przygotowuje sig

do zajgc, doskonali wlasny warcztat pracy.
Dyrektor podejmuje wsp6lprac9 ze szkolarni wyhszymi w zakresie organizacji praktyk

pedagogicznych. Organizuje na terenie przedszkola odbywanie praktyk pedagogicznych

w miarg zglaszanych potrzeb: praktyki zawodowe (6) we wsp6lpracy z Akademi4 Techniczno-
Humanistycznq w Bielsku-Bialej Wydzial Humanistyczno-Spoleczny kierunek: pedagogika,

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, wczesne wspomaganie. Praktyki zawodowe

niepedagogiczne (2)- wsp6ipraca zZespolem Szk6t Ekonomiczno-Gastronomicznych w Zywcu.
W przedszkolu opracowano Roczny Plan Pracy Opiekuriczo-Wychowawczo-Dydaktycznej.

Plan Pracy Przedszkola na rok szk.20l7l20l8 zatwierdzony przez radg pedagogicznq w dniu
31.08.2016 r. zaldada: samoksztalcenie, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie
talent6w dzieci, wspomaganie dzieci z trudnoSciami, dzielenie sig wiedzq i doSwiadczeniem,
opracowani e sc enariu szy vr o czysto Sci, anki et.

Ksztaltuje postawy poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kahdego czlowieka.
Dzieci bior4 udzial w konkursach o tematyce patriotycznej (konkursy mvzyczne, recytatorskie,
plastyczne), zajEciach edukacyjno-wychowawczych w ramach projektu ,,Maly patriota",
P r ze glqdzie P i e Sn i P atrioty cznej im. Mal gor zaty P ap iurek.

Rrealizuje tresci z okazji Swigta NiepodlegloSci 11 listopada, 2- go Maja
(zawarte w tematyce kompleksowej zgodnie z kalendarzem Swiqt paristwowych ), kultywuje
tradycje przedszkola, np. Dzieh Przedszkolaka, topienie Marzanny
Rozpoznaje potrzeby w zakresie opieki nad dzie6mi poprzez obserwacjg dziecka w r62nych

sytuacjach, rozmowy indywidualne z dzieckiem, z rodzicami (rejestr rozm6w z rodzicami
w dziennikach), poprzez wsp6lprac1 z instytucjami MOPS, Miejsk4 Bibliotek4 Samorz4dow4
w Zywcu, Miejskim Centrum Kultury, Klubem ,,Papiernik" w Zywcu. Organizuje r6znorodne
formy pomocy dzieciom, w tym do2ywianie

Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze i organizacyjne, takie jak: zajgcia
warsztatowe, organizacja wycieczek, pomoc w uroczystoSciach przedszkolnych (Piknik
Rodzinny, bal karnawatowy). Pozyskuje i wykorzystuje opinie rodzic6w na temat pracy
przedszkola (rozmowy bie?qcef. :,""

Dyrektor podejmuje dzialania prozdrowotne poprzez udzial w licznych konkursach
plastycznych, akcjach i projektach: ,,Mamo, tato wolg wodg"- Zywiec Zdr6j;,,Mamo tato nie pal
przy mnie" - program profilaktyczny organizowany pruez Sanepid; ,,Kubusiowi Przyjaciele
Natury", Projekt edukacyjny ,,Bezpieczny Przedszkolak" otaz realizacjg temat6w
kompleksowych, dotyczqcych zdrowia i zdrowego odzywiania, tematy zwiqzane z szeroko
rozumianym bezpieczehstwem (np. spotkania z policjantem), akcje charytatywne, np.: akcja
zbiorki nakrgtek dla chorego dziecka. W miesigcznych planach pracy znajdulq sig zagadnienia
z zakr esu pro fi I aktyki zdrowotnej .

Zapewnia opiekg wychowankom w czasie zaJ7c organizowanych w plac6wce i poza niq,
procedury dotyczqce sposob6w postgpowania nauczycieli i dzieci w przypadkach zagroZeh

i nadzoruje ich realizacjE. W przedszkolu opracowano nastgpuj4ce regulaminy i procedury:
kontakt6w z rodzicami, promowania plac6wki, postgpowania w przypadku naruszania godno6ci
osobistej dziecka, organrzacji zajg(, dodatkowych, rekrutacji, rady pedagogicznej,
rady rodzic6w, placu zabaw, w zakresie zdrowia ibezpieczeristwa dzieci, pobytu na powietrzu,
spacer6w i wycieczek, przyjmowania skarg i wniosk6rv, regulamin przyznawania dodatk6w
do wynagrodzeh nauczycieli i dyrektora. W przedszkolu w ostatnich 5 latach nie zdarzyl sig

3



wypadek dziecka lub pracownika przedszkola. (Rejestr wypadkow przy pracy oraz Rejestr
wypadk6w dzieci).

Wsp6ttworzy plan pracy dla oddzialu 3 - 4 latk6w (miesigczny plan pracy i roczny plan
wsp6lpracy). Realizuje podstawg programow4 dla dzieci 3-4 letnich oraz w razie potrzeby
w pozostalych grupach Proces zajqi dostosowuje do mo2liwoSci i potrzeb wychowank6w.
Prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie z przepisami (dziennik zajgi, zeszyt
obserwacji dziecka, rejestr przeprowadzonych rozm6w). Diagnozuje dzieci zgodnie z arkuszem
obserwacj i przygotowanym przez wychowawcg grupy.

Monitoruje osi4gnigcia edukacyjne dzieci z uwzglqdnieniem ich mozliwoSci rozwojowych,
wymagari edukacyjnych wynikaj qcych z podstaw programowych: przedszkolna diagnoza
kofcowa, ocena gotowoSci szkolnej, poprzez udzial dzieci w konkursach i uroczystoSciach.
Korzysta z gotowych opracowafl wydawnictwa wSiP (obserwacje, kartoteki).

Dyrektor kaZdego roku organizuje pracg plac6wki zgodnie z zatwierdzonym arkuszem
organizacyjrrym przez Burmistrza Zywca (23.05.2017 ,.), 3 aneksami i przepisami prawa
oSwiatowego.

Dyrektor reprezentuje szkolg na zewnqtrz, promuje szkolE w Srodowisku lokalnym,
podejmuje inicjatywy na rzecz Srodowiska lokalnego, wsp6lpracuje z instytucjami
i organizacjami dzialaj4cymi w Srodowisku lokalnym poprzez: zajEcia otwarte dla rodzic6w
w ramach Dnia Otwartego Przedszkola z okazji Dnia Dziecka, organizacjE $Znych uroczystoSci
(Dzien Babci i Dziadka, Dziefi Mamy i Taty, Dzieh Rodziny, wigilijki), udzial w imprezach
Srodowiskolvych ,,Przedszkolaki dla Miasta Zywca - male formy sceniczne",
akcje charytatywne: w ramach akcjizdq|yi z pomoc4, wsp6lpracQz prasQ lokaln4,,Nad Soi4
i Koszaraw4", za ZNP (Swigto KEN, noworoczne spotkanie oplatkowe), Grup4 Zywiec,
MCK w Zywcu,lokalnymi przedsigbiorcami, np.: piekarnia, sklep spolywczy, lokalni tw6rcy
ludowi (Marcin Biegun).

Przestrzega kompetencji rady pedagogicznej przedszkola w'zakresie: zatwierdzania plan6w
pracy przedszkola, opiniowania projektu planu finansowego plac6wki, doskonalenia nauczycieli,
opiniowania ramowego rozkladu dnia, wniosk6w dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczen, nagr6d, przydzialunauczycielom stalych prac i zadaidodatkowych.

Realizuje uchwaly rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa, wykonuje zadania
wynikaj4ce z przepis6w szczeg6lnych, w tym np. wydaje decyzje administracyjne zgodnie
z przepisarrri (wydanie zarz4dzenia ws. powolania Komisj i Rekrutacyj nej ).

Wsp6lpracuje z organem prowadz4cym w zakresie spelniania przez dzieci obowiqzkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego (wykaz dzieci z Ewidencji LudnoSci z UM, karty
dzieci zapisanych na dany rok do przedszkola).

Doposa2a bazg placlwki poprzezpozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposazenia z innych
plac6wek, np. Przedszkole nr 2, nr I w Zywcu, Szkola Podstawowa w 9 w Zywcu,
zabawki i instrumenty muzyczne, klocki edukacyjne, gry planszowe, przeprowadza drobne
remonty, np. oddzielenie placu zabaw od pozostalej czgSci przedszkola, wykonanie
Sniegolap6w na dachu przedszkola, elektrycznej instalacji w bloku zywieniowym,
wyodrgbnienie dodatkowego pomieszczenia na cel socjalny i edukacyjny.

Monitoruje na bie24co wykorzystanie posiadanych pomocy dydaktycznych w procesie
ksztalcenia. Dyrektor dwa razy w roku dokonuje przegl4du bazy pod k4tem bhp (ostatnia
kontrola 25.08.2016 r.) oraz stanu technicznego (27.04.2017 r.) i organizge pracE przedszkola
zgodnie z przepisami bhp. Bielqce usterki odnotowane s4 w zeszycie spolecznego inspektora
pracy. Dba o estetyczny wyglad plac6wki oraz jej otoczenia. Sale s4 odmalowane, plac zabaw

y w urz4dzenia do zabawy i jest ogrodzony,





planuje i realizuje zadania zwiqzane z udzielaniem uczniom pomocy 
_psychologiczno'

pedagogicznej. Wspolpracu1e , Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Zywcu

or az P i adni j' sycho 1o gic zno -P edago gi c znej w Zy wc u'

W ramach' progrirnu proftanyti organizuje badania logopedyczne dla 44 dzieci

(w przedszkolu zatridniony lest logopeda), dla rodzic6w spotkania z logoped4, psychologiem:

.Rotu"yr-- metody pruiy- , dzielmi", ,,Zaburzenia integracji sensoryczno-motorycznej".
przekazqe informacje dla rodzic6w o mozliwoSci podejmowania dzialaA uzyskania pomocy

specjalisi6w i do piacy w domu. Rodzice otrzymuj1 pomoc w kontaktach indywidualnych

z nauczycielami.
Wsp6ldzial a z radq pedagogiczn1 i radq rodzic6w zgodnie ze statutem przedszkola (uchwala

nr 4l2Ol7 ws. statutu irzedszlola). Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie spelniania przez ich

dzieci obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnegol diagnoza przedszkolna,

konsultacj e z r o dzic ami.
Dyrekior jako przewodniczqcy rady pedagogicznej planuje i organizuj e zebrania rady zgodnie

z wymogaml pru*u. Planuje ok.-S zebriR rady pedagogicznei plzedszkola (koniec sierpnia, luty,

lipiec, ,niresieri, listopad) I zgodnie ze statutem i regulaminem rady pedagogicznej.
^ 

Zgiodnie z przepiiami dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego

(w cl4gu ostatnich i tat i 4 oceny dorobku zawodowego, w tym ocen cz4stkowych 1).' plaiuje i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoly i nauczycieli.

Zdaniem dyreklora najpilniejsza potrzeba nauczycieli plac6wki to zdobycie kwalifikacji

i umiejgtnoSci w ratresii pru"y z dzieckiem autystycznym. Tworzy warunki na doskonalenie

zawodowe nauczycieli oraz zdo te

z potrzebami plac6wki
Przestrzegaprzepis6wdotycz4@egonaucZyc1el1.

Dyrekt-or' planuje i organizuje doskonalenie zawodowe, w tym rozpoznaje potrzeby

nauczycieli w iakresie doskonalenia zawodowego. Opracowano tematykE szkoleri,

narad i innych form doskonalenia dla nauczycieli (plan nadzoru) w oparciu o Koncepcjg Pracy

Przedszkold,toczl! program pracy, analizg kwalifikacji zawodowych otazrozpoznanie potrzeb

i oczekiwarl nauciyciili (okreSla priorytety, wnioski do doskonalenia zawodowego).

Motywuje nauczycieii do doskonalenia zawodowego poprzez: zbadanie potzeb szkoleniowych

nauczycieli, monitorowanie pracy zespol6w, przyznanie dodatku motywacyjnego'

Zairudni,awykwalifiko*ur4 kadrg-pedagogicznq - 6 nauczycieli z wyZszvm wyksztalceniem

pedagogicznym w stopniu awansu za-wodowego: nauczyciel dyplomowanVJmianowanf
i przydziela nauczyciel om zaigcia zgodnie z ich kwalifikacjami.

^ 
Dyrektor tworzy warunki do podejmowania dzialah innowacyjnych, np. program wlasny

natczycielai ,,Raz, dwa, trzy, taitcz i Ty, bo jeden unosi nas rytm - talent nie jedno ma imig"

(20t4 r.); Program pracy ,,Malowane naturq" (2016 r.); Program ,,Ptzedszkolak malym

odkrywc4" QOrc r.j; ,,Frzedszkolak i muzyka" (20t6 f.),,- pozltywnie zaopiniowane

i dopuszczone do rcalizacji na spotkaniu rady pedagogicznej.

W przedszkolu stosowane s4 nowatorskie metody pracy, m. in.. Metoda edukacji

matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyriskiej, Metoda edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej,

Muzykoierapia taricem i ruchem Marii i Alfreda Kines6w, Metoda gimnastyki twltczei Carla

Orffa i Rudolfa Labana.
W ramach realizacji projekt6w unijnych, przedszkole we wsp6lpracy zUtzEdem Miejskim

w Zywcu opracowuje ,P.ogru* zajgd podnoszqcych jakoSd edulacji przedszkolnej

i wyr6wnuj4"y.t, szanse edukacyjne dzieii z pizedszkoli w Zywcu ,,EFS OS 1. l. - wzmacnianie

potencjalu edukacyjnego, do realizacji od wrzeSnia 2018 roku'- pani Kataruyni rodgOrska przestizega zapis6w w statucie przedszkola w zakresie tealizacjr

zadaf dyrektora.





10. Opis ujawnionych nieprarvidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opi ekuric zej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

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

(Dz.U.22017 r. poz.59 i949 ) zalecefi nie wydano.
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podpis dyrektora szkoty/plac1wki, miejsce i data podpisania protokolu

1 2. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli :

DYREKTdR
/-SRZEDSeI(0LA
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podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzelen dotycz4cych ustaleri

zawartych r.v protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.22017 r. pol.1658).
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