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Protok6l kontroli doraZnej

Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Niepubliczna Szl<ola Podstarvowa Fundacji Kr6lorvej

Swigtej .Iadrvigi w Koszarawie Bystre j 675,34-332 Koszarawa.

ImiE i nazwisko dyrektora: Milosz Barnriczuk

Nazwa i siedziba orgaulr sprawuri4cego naclziir: pedagogiczny: Sl4sl<i I(urator OSrviaty,

40 - 021 l(aton,ice, ul. Porvst:rric6u, -l I it

Imiq i nazwiskcl kontroluj4cego: llcrnadeta Piestrirl<

Data wydania i numer upowazrienia do przeprowaclzenia kontroli: 9.10.2018 r.
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Terminy rozpoczqciai zakonc'zenia kontroli: 11.10.2018 r. - 11.10.2018 r.

'fematyka kontroli: I)rzcstrzcg:uric przepis6rv dotl,cz:1c1,ch oborviilzl<u szl<olttego

or*z ubow'i4zl<.u uauki.

Czynno(ci kontrolne:

I(ontrolg przeprowadzono w zwiqzku z inlormacjami pozyskanymi od roclzica ucznia.

W trakcie kontroli przeplowaclzono nastgplljqce czynnoSci: rozmowg z dyrektorem szkoly,

dokonano analizy clokurrentacji: arkusz organizarc.)i praoy szl<oly na rok szkolny 20ltl/2019

(r,vykaz z SIO), statut szholy, rejestr uchw;Ll rady peclagogioznei. protokoly ze spc;tlilii rlirl'r

peclagogiczncj . ksigga uozni6w, alklrszc ocen ucznia, Iosowo wybrana rlo[<uure ntarju

uczni6w lealizuj4cych obowi4zek szkolny w formie edukacji domowej: oSwiadozenia

i wnioski lodzic6w do dyrektola szkoly, ankiety informacyjne o uczniach, decyzje dyrektora

szkoly ws. zezwolenia na spelnienie obowi4zku szkolnego poza szkol4, opinie poradni

psychologiczrro-pedagogicznych dotyczrlcl,ch brakLr przeciwsliazari do spelniania obowiilzkrr

szkcrlnego poztr szkolil, pt'otokoly egzar-ninow sprawclziij4cych wraz z, z:aklcz.nil<;uli.

re.jcstr wyclany'ch Su,iaclectr,i,ukoriczcnia szkoly poclstawowej, piscmtre clSwiadczeuic

dyrektora szkoty. I 
'

Opis ustalonego stanu laktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Do Niepubli<;zne.j Szkoly Podstarvowe,j Funclac.ii i(rolor.vej Swiqtej Jaclwigi do ldas

I-VIll uc'zgszcz;L 71 uczuiorv oraz 526 uczuitiw spelnia obowiilzck szkolrty w lbrrnic edukac.ii

domowej. W szl<ole poclstawowe.j zatrLrclrrionl,ch.jest 29 nriuozycicli. Szkola wpisatta.icst c1o
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ewidenc.ii szk6l niepublicznych prz,ez W6.ita Grrriny l(oszarawa pocl nr UG-43201112001.

Orgarrem prowadz4cynt d1a szl<otry.iest liundac.f a Krolorvej Swigtej .Iadwigi prowadzonaprzez

Pana Marcina Sawickiego.

Rada pedagogiczna szkoty pod.iqla uchwalg nr 11201712018 w sprawie przyjqcia

Statutu Niepublicznei Szkoly Podstawowej Fundacji Kr6lowei Swigtej Jadwigi w Koszarawie

Bystre.j (protokoi nr 7 z dnia 29.08.2017 r.).

Statut szl<oly zawiera informacje dotyczqce spelniar,ia obowi4zku szkolnego przez

uczni6u' poz,a sz,kolq: $ 3 pktT oraz Rozdziat Egzar-niny I(lasyfikac.vjne * ust. 18 pkt 4-5,

us.t I 9.

Szkota prowadzi ksiggg uczni6u'. Tonr drr-rgi ksiqgi uczni6w zostat zalotony w dniu

01.09.2012 r. i rozpocz,yna sig wpisem od nunreru 242, a koriczl, t1a numerze 1216.

I(siEga uczniow zawiera wszystkie inforrnac.ie wymagalre rozporzqdzenient Ministra

Erlukacji Ntu'odov,qi z dnia 25 sierpnia 20t7 r. y, sprautie sTtosoltu pt'ol,odzenia przez

Ttubliczne przer.{,rzkola, ,szkoly i placritvki. dokunrenlacli przehiegu naltczcrnia, dzialalnolci

1,v)tshevtql4tczej i opiekuficzej oru: rodzcrj6w te.j d.olcuntentacji (Dz. tl. z 2017r., poz. 1646).

W zwi4zku z, przyjqciem ucznia do klasy pierwszej w roku szkolnym 201312014

w Ksigdze uczni6w dokonano jego wpisu pod numerem

W arl<uszr-r ocen ucznia odnotor,r,ano w kolejnych latach szkoln),ch

informacje o prornowaniu do klas programowo wyzszych uchwal4 rady pedagogicznej:

Ponadto, w dokumentach szkoly dotycz4cycli przyjgcia ucznia znajduj4 sig:
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ffiwniosek do clyrektola szkoly o zezwolenie

na spelnienie przez ucznia obowiqzku szkolnego poza szkol4 na podstawie

o o$wiadcz.enia o zapewnieniu dzieckur

ptldstawy l)rugrfl nlrr rvr-' jwlaSciwych wzrnrnkow urnozlirviaj;lcych realizac.jq

obowi4zujqcej na.jego etapie kszta'tceniar,

oSwiaclczenie mleJScLl zamieszkania dziecka

o odpowiedzialnoSci karnej

r o(wiaclczenie

do przystgpownnia prz,ez <.lzieol<o w kazdyrn

egzarninciw klasylikacyjnych, o kt6rych mowa

oSwiaty zdnia 19 marca 2009 r.,

floSwiadcr.,'ti.
W{$M{N# w clniu konrloti, HffiffieWM

wraz z rodzicami/prawnymi

z,it skladanie fatszywych

opiekunamr otaz

o6wizrclczefr

o zobowillzaniLr

roliu szkolnym do locznych

w ust.l 1 ustawy o systemie

r opinia

r,v sprawie mozliwoSci spelniania obowiqzku szl<olnego pozLr szkol4,

ffiankier;, $e$d{M*ffiiiffieli[$fi$$tll$W$effiIriili#;iffi$i$iid$#{ffi$ffififilffii1i;{}$ffitn*t'$iffi ii, ii$ffi.i f,W$ll$4ilt

ffikiffih##,fi#ftrffi$ffiSM$ffi]'d$*'ifiil,$ ii{{hfrtift iffi l)oLilcfuo" \\' ankiccic inlbrrnacljne.j

protokoly egzamin6w splawclzaj4cych wraz 't, zttkycz.ntl<ami (pisenrne prace

ucznia oraz zakres zagaclnieri cgzaminacyjnych ytrz.el;az.anych Lrczniorvi):

- splawclzian urmiejEtnoSci

- sprawdzian uuriejgtno6ci

sprawdzian umiej gtnoSci



- sprrrw'dziau unrie.fgtnoSci

U/ roku szkolnym 201712018 r.rchrvalal racly lteclagogiczne.i 1'r1' 71201712018

z dnia 18.06.2018 r. rv sprarvic

Ponadto, w trakcie kontroli sprawdzono

spetrr-riaj4cych obowi4z.ek szkolny poza szkol4 w

ffiuczeri wpisan,v w

decyz-ja dyrektola

szkolnego

MLrc,zc,i r,vpisany

clccS'z-l a d Yi'cl<tora

dokumentacjg 4 losowo wybranych uczni6w,

forrnie edukacii domowej :

ksiqdze uczni6rv pod

szkoly nr

ws. zezwolenia na spelnienie obowi4zku

w l<siqcize uczniow pod

szl<oty

ffiuczeri wpisany clo ksiggi uczni6*, pod M

lf,czeri wpisany w ksigclze uczni6w pocl ilm

zczwolcnia na spelnicnic otrowiqzku

szkohrcgo ocl chtia

wS.Zczr,r.t)lettirrrlaspeltlienieobor,viqzktrszkolnegom

Dyrektor szkoly z,lo|yl piseurne oSwiadczenie stwierclz,a.iEce,'),c



10. Opis ujawnionyclt niepmu'itilowoSr;i w zakresie nieob.jgtynr kontro14 w zr.viilzkri

ze stwierc'lzonymi niepltwicllorr,oSciinni \v clzialirlnoSci clydaktycznej" rvyclrowitwczej

i opiektrriczej oraz innei dzialalnoSci statutovi,e.i szl<oiy/placciwki: nic stw,icrtlzono

11. Na podstawie art. 55 tist. 4 trstawy z dnia z dnia 14 grr.rclnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i 949 ) zaleceri nie rvydano

poclpis lconlroltlqcego, ntief ,tcr: i cltttu potllti,s'oniu ltt.otolrolt,r

3 7 -r'-: Zo.zl

potb!!ffyytk?rt8{M@lqc(twki, ntiejs'ca i clctta pocl1ti,s'cmin ltrototcottr

;.:::lffiHffi1 2. PoSwiadczenie oclbior:u protokolr.r kontroli:

/? Z2 Zo v,f

prrr[]P.{ r\il?fidfurfuwg,/plcrt:rjt,r,ki. nticf .s't:i: i clcrtcr otlbiurtr pr.otolcoltr

Dyrelitorowi szkoly/plac6rvki, w terminie 7 dni robo czych od clnia otrzymalia protokolu kontr.oli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezen dotyczqcych ustaleri

zawat'tych w protokole kontt'oli clo Sl4skiego l(uratora OSwiaty, ui. Pgwstaric6w 4la, 40^024

I(atowice, zgodnie z $ 18 trst. I l{ozpolzqclzcnia Mlinistra L:cir.rl<acji Naroclorvr.i z clrrilr )5 sicr.,irili
2017 roku w sprawie naclzonr pedagogiczncgo (Dz. u. 2,2017 r. pctz..l65s).
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