
DK-BB.5s32.5.2018

Protok6l kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba tawowa im. Karola Miarki w Ochabach Matych

ul. Ludwika Krzempka 2, 43-300 Skocz6w

I*ig$' ktora: Maja Krawczyk 'ffi
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 marca 2018 roku

Nr DK-B8.5532.5.2018

Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 13 marca 201"8 roku

Tematyka kontroli: PrawidlowoSd realizacji zadafi szk6l i

organizacji nauki jgzyka mniejszoSci narodowej, etnicznej i

wlasnej historii i kultury.

Czynno6ci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly,

ocen, szkolne zestawy program6w navczania, kwalifikacje

nadzoru pedago gicznego prow adzonego przez dyrektora szkoly.

2.

3.

8.

przedszkoli w zakresie

jgzyka regionalnego oraz

dzienniki lekcyjne, arkusze

nauczycieli, dokumentacjg

nadzoru

9. Opis ustalonego stAflttr'faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzLcu z zaloheniami do opracowania planu

pedagogiclnegokuratora'otiuiaty w rqku'$2liolnyrn Z'61##$ffit'$1x;:iffifiil-t'i$:+-"*

szkoly zawiera cele i zadama szkoly w zakresie umoZliwianla

tozsamo6ci narodowej, etnicznej i jgzykowej oraz postanowienia, dotyczqce organizacji nauczania

jgzyka mniejszoSci narodowej, etnicznej lub jgzyka regionalnego, zgodnie z art.98 ust. I pkt 4 i 6

Ustawa prawo oSwiatowe.

Statut szkoly zawiera postanowienia, dotycz4ce organizacji nauczania jEzyka mniejszoSci

narodowych lub grup etnicznych, zgodnie z przepisami Rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 2l maja 2001 r. w sprawie ramowych statut6w publicznego przedszkola oraz

publicznych szk6l (Dz. U. poz. 624, z p62n. rerr.)

et'l-
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Programy nauczania jgzyka mniejszoSci narodowej, etnicznej lub jgzyka regionalnego lub

programy wychowanra przedszkolnego zostaly dopuszczone przez dyrektora do uzytku w szkole

i wl4czone do zestawu program6w wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu program6w

nartczania, zgodme zprzepisamr art.22a ust. 6 i 7 USO.

Lqcznaliczba uczni6w w szkole, objgtych w roku szkoln)rm 201712018 nauczaniem jgzyka

mniejszoScinarodowej,etnicznej1ubj9zykaregionalne'"-LiczbazLo2onychwszkole

wniosk6w w sprawie nauki jgzyka mniejszoSci narodowej, etnicznej lub jgzyka regionalnego od roku

szkolnego 201712018: l1czna liczb a wszystki ch wnio sk6w

Wszyscy uczniowie objgci nauk4 jgzyka mniejszodci narodowej, .tni.rr"i lub jgzyka

regionalnego posiadaj4 obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 2 i 19 -Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.

o mniejszoSciach narodowych i etnicznychoraz o jgzyku regionalnym (Dz. U. 22017 r. poz.823).

Przed rozpoczgciem nauki jgzyka mniejszoSci narodowej, etnicznej lub jgzyka regionalnego

dyrektor szkoly przekazal rodzicom (kt6rzy zloLyli wniosek o objgcie dziecka nauczaniem jgzyka

mniejszoSci narodowej, etnicznej lub jgzyka regionalnego) informacje, o kt6rych mowa w $ 6

Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r, w sprawie warunk6w

i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoly i plac6wki publiczne zadah umozliwiaj4cych

podtrzymywanie poczucia tozsamoSci narodowej, etnicznej i jgzykowej uczni6w nalez4cych do

mniejszoSci narodowych i etnicznych oraz spolecznoSci posluguj4cej sig jgzykiem regionalnym (Dz.

U. poz. 1627).

Formy organizacyjne nauki jEzyka mniejszoSci narodowej , etnicznej lub jgzyka regionalnego,

zgodniez $ 3 ust. 1i $4ust. l wyzej cytowanegorozporzEdzenia.

W szkole prowadzona jest nauka wlasnej historii i kultury.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dziil.alnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej

oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zaleceri.
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/a.oztct? r ,

podpis dyrektora plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

l. P o Swi adcz eni e odb i oru pro$o$oE?So#troli :

Szkoly Podstawow$ im. Ka$la tl
^vyprabach 

Matydr
q/fu/rtu4?SS>,

podpis dyrektora placdwki, mieisce i'data odbioru protokolu

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

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalei zawartych
-w 

protokole kontroli do Slqskiego Kuratora O*wiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie

z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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