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DK-8'B,5533.2.10.2018

' Protok6l kontroli dorafnej

l: Nazwa'szkoly/plac6wki,'siedzibar Publiczne Studium Medyczne w Szkole Organlzacji

iZtrzqilzania, ul. Mala Lqka 10,43-400 Cieszyn

,2. Lrig i nazwisko dyrektora: Barbara Glet

3, Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadzlr pedagogiczry: Stqski Kurator O5wiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstafcdw 41a

a. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Beata G6rna

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia konholi: 12 stycznla 201E roku,

DK-88.5533.2.10.2018

6. Terminy ro zpoczgcra i zakoiczeria kontroli: 15 stycznia 2018 roku

7. Tematyka kontroli: Reatizacja podstaw programowych i ramowych plan6w nauczania

oraz prawidlowof d prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

8. Czynno$ci kontolne:

Kontrolg ptzeprowrdzono w zwiqzku z pismem Starosty Cieszyfskiego z dnria 2l grudnia

2Ot7 r. (sygnatura WE.17l 1,2g,2017, data wplywu do urzgdu 2 stycznia 2018 r.). W hakcie

konholi odbyla sig rozmowa z dyrektorem szkoly paniq Barbarq Glet i wicedyrektoran

P4nia meanalizowano nastgpuj4cq dokumentacjg:

1) szkolne plany nauczania (oddzialy 1AS, lTM, lTZ, lHS, lF, 1P, 2TZ,zHS,2F),

2) dzienniki lekcyjne (oddzialy 1AS, lTM, lTZ, lHS, 1F, lP, 2TZ,zHS,2F),

3) dziennik zajgd praktycznych ,,zabie$ higieniczne, pielggnacy'ne i opielcurlcze -

pracownia"

4) tygodniowy rozklad zajjt dlaposzczeg6lnych oddziai6w,

5) ksiggg uczni6w,

6) arkusze ocen,

7) szkolny zestaw program6w nauczania w Publicznym Studium Medycznym w Szkole

Organizacji i Zan4dzania na rok szkolny Z0l7 /20L8,

: 8) protok6l w 1,12017 -201 8 rady pedagogicznej z dnia 30.08.2017 r.,

9) umowa wynajmu z dnia 05.09.2017 r.,

l0) odpowied2 z Kancelarii r

:9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:

Na podstawie przeprowadzonych czynno$ci kontrolnych ustalono, co nastqpuje:
..t )

*\f{n" u*r rrt ty/placd* k i
P,!,

Wrqldy kontol4qce6o6,ch
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pa rolaMn *kotY/P tac dw kt **in**,

1) Publiczne Studium Medyczne w Szkole Organizacji iZan4dzania ksztalci w zawodach

zgodnie z klasyfikacjq zawod6w szkolnictwa zawodowego okre$lonq w rozporz4dzeniu

Miniska Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r, w sprawie klasy.fikacji zawoddw

szkolnictwa zawodowego (Dz,U. z 2016 t, Wz. 2094) w klasach dnrgich oraz

wrozporzqdzeniu Minisha Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2Al7 q w spfaqei

klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 20L7 r, poz. 622) w'Hasach ,

pierwszych. Ustalono, 2e ksztalcenie doroslych w formie stacjonamej prowadzone jest

w zawodach:

a) asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy 325102) w rocznym okresie nauczania

(klasa I),

b) higienistka stomatologiczna (symbol cyfrowy 325102) w dwutetnim okesie

nauczania(klasaIiI!,

c) technik masa2ysta (synbol cyfrowy 325402)w dwuletnim okresie nauczania ftlasa I),

d) terapeuta zajgciowy (symbol cyfrowy 325907) w dwuletnim olcresie nauczania

(klasa I).

Na kierunku opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) szkola policealna ksaalci

doroslych w formie zaocznej w rocznym okresie nauczania. W zawodzie technik

farmaceutyczny (symbol cyfrowy 321301) - klasa I i II oraz terapeuta zajeciowy (syr.nbol

cyfrowy 3ZS1O7) - klasa I[, ksztalcenie odbywa sig w szkole policealnej dla mlodzie2y

w dwuletnim okresie ksztalcenia.

2) Dyrektor szkoly ustalil szkolne plan nauczania:

a) dla kiensrku terapeuta zajgciowy (klasa it) i technik farmaceutyczny ftlasa II) na

podstawie zalpczntka nr 9 do rozporz4dzeria Minisha Edukacji Narodowej z dnia

T lutego Z0lZ r. w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych

(Dz.U. z 2Ol2 r. Poz, 204,z P6in. zm.),

b) dia zawodu higienistka stomatologiczna (klasa II) na podstawie zalqcznika nr 13.do

rozponqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta 7 lutego 2Ol2 t' w sprawie

ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz.u. z 2Ol2 r. pz, zo4,

zp6in. zrn.),

c) dla zawodu technik farmaceutyczny (klasa I) wedlug zalqaztnka nr 18 do

roryonqdzenia Minisra Edukacji Narodowej z dnta 28 marca 2Ol7 r' w sprawie

ramowych plan6w nauczania dla publicznych szk6l (Dz.u. z2ol7 r. poz' ?03); l

d) dla kierunk6w: tuapeuta zajqciowy (klasa I), technik masazysta 6tasa D, hrigieaistka

stomatolo gsczro ftlasa I), asystentka stomatologiczna (klasa , D .zgod$l!',
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prqla dyrektora szlily/placdtt ki

, ,t , maroa 2017 r. w sprawie ramowych plan6w nauczania dla publicznych szk6l (Dz'U'

-: '22017 r.poz,703),
l'., 

") 
dla zawodu opiekun medycz^y (klasa I) wedtug z.al4cnika nr 18 do roz:ponqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dtta28 marca 2Ol7 r' w sprawie ramowych plan6w

., , , , ll 
nauozania dla publicznychszk6t (Dz.U .22017 r. poz. 703).

pruedio2one szkolne plany nauozania-s4 zgodne z przepisam, *: t*:T*:o j'Y:: '

realizacji tygodniowych wymiar6w godzin obowiqzkowych zaj96 edukacyjnych (forma

:stacjonama) i semestralnych wymiar6w godzin (forma zaoczna) ksztalceda og6lnego

i zawodowego. w przlpadku klas pierwszych wszystkich kierunk6w uwzglgdniajQ one

podzial godzin przeztaczonych na ksztalcenie zawodowe teoretyczne i ksztalcenia zawodowe

praktyozne w danym zawo&ie, pruy czwzaplanowany wynriar godzin przenaczonych ua

ksztalcelie zawodowe praktycme nie jest mLszy ntl 5A% godzin przewi&ianych na

' ' . r r ---i-^-^^ll-^..'-*a6dtt, lwlfI ksztatcenie zawodowe. W klasach drugich zaigciaedukacyjne realizowane sQ w wymlarze rue

ni2szym ni| lqczny wymiar obowiqzkowych zaj96 edukacyjnych olaeslonyoh w ramo\4/ym

planie nauczania. Analiza por6wnawcza tygodniowego rozkladu zajqt spotzqdzonych dla

oddzial6w i szkolnych plan6w nauczanip dla poszczeg6lnych kierunk6w wykazala' 2e w roku

':
szkolnym 2o17lzol8 obowi4zkowe zaijoia edukacyjne realizo-wane s4 w zaplanowanych

wymiarach.

Zgodnrez zapisami $ 4 ust. 3 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maroa

2017 r,w sprawie ramowych plan6w nauczania dla publicznych szk6l @7U' 22017 r' poz'

703) i analogicznego $ 4 ust. 5 rozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 7lutego

201,2r. w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolaoh publicznych (Dz'U' z2012r'poz'

204, zp6tn. aI.) dyrektor szkoly ustalil w sz,kolnych planach nauczania obowiqzkowe

zajgcia edukacyjne z zakresu ksztalcenia zawodowego oraz ich wymiar' Stwierdzono' 2e dla

kierunk6w prowadzonych w dwuletnim okresie nauczania realizowanych jest 8 tych samych

przedmiot6w: ,,dzialalno$6 gospodaroza w ochronie zdrowia", ,i9zyk obcy zawodowy

w ochronie zdrowia,,, ,igzyk migowy'" ,,komputerow€ wspomaganie dzialalnosoi w ochronie

zdrowid,, ,,podstawy psychologii i komunikacji", ,podstawy socjologii i pedagogrki"' 
"z8xys

anatOmii i fizjologii " oraz ,,patologia i pierwsza pomoc przedmedycana"' W pr4padku

kiefunk6w rocznych, opr6cz przedmiotu ,,podstawy psychologii i komunikacji"' realizowane

, s1 wszlrstkie ww. zajqcia. MozliwoSd takiego podzialu zajq6 edukacyjnych wynika

: lrozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 t' w sprawie podstawy

progrqmowej ksztalcenia w zawodach (Dz'U' z 2012 r' poz' 184' z pbh]- zm')

****,tH?*'
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irorponqdzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie, podsqwy

programowej ksztalcenia w zawodach @2.U. z 2017 r. poz.860), kt6re olcesiaja efehy

ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w oraz efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w

w ramach obszaru medyczno-spolecznego, stanowiqce podbudowg do laaalcenia

wzavrodrie lub grupie zawod6w. W kazdym ze szkolnych plan6w nauczania uigto'

przedmioty, kt6re obejniujq efekty ksztalcenia wlafciwe dla kwalifikacji wyodrgbnionygh

wposzczeg6lnych zawodach. l

3) Dyrektor w dniu 30.08.2017 r. ustalil na rok szkolny 2}l7l2}l8 szkolny zestaw

program6w nauczania po zaopiniowaniu go przez radg pedagogicznq (protok6l nr l/2017-

2018). W zestawie zawarto programy nauczania uwzglgdniajqce podstawg programow4

kszta-lcenia og6lnego z przedmiot6w: wychowanie fizycme (szkola dla mlodzie2y)

i podstawy przedsigbiorczo$ci (dla sluchaczy szkoty dla doroslych, kt6rzy nie realizowali

tych zajgt, na wcze$niejszyn etapie edukacyjnym) oraz programy nauczania uwzglgdniajqco

podstawg programow4 lcsztalcenia w danym zawodzie opracowane przez zespbl ekspert6w

Osrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (klasy pierwsze) lub Krajowego Odrodka

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicz,nej (KOWEZiU) w Warszawie (klasy drueie).

Na podstawie program6w nauczania nauczyciele poszczeg6lnych przedmiot6w ptzygotowali

4) W Niqzku z pismem Starosty Cies4mskiego z dnia 2l grudnia 2017 r. (sygnatura

WE.17l1.29.20t7) na podstawie wpis6w w ksigdze uczni6w i w dzieanikach lekcyjnysh

potwierdzono, 2e szkola ksztalci r6wnolegle sfuchaczy na dw6ch kierunkach:

a) opiekun medyczny (sem. I) i terapeuta zajgciowy (sem. III) -ln
b) opiekun medyczny (sem. I) i higienistka stomatologiczna (sem. IIf -
e) opiekun medyczny (sern. t) i terapeuta zajgciowy (ssm. I) -t
d) techoik masazysta (sem. I) i terapeuta zajgciowy sern (scm. t) -il"0U.

PoniZej przedstawiono szczeg6lowy opis sporz4dzony na podstawie analizy tygodniowego

rozkladu zajgt oraz wyjaSnieri ustnych i pisernnych dyrektora szkoly zlohonych w dqiu

kontroli. '

Ada. 
:

W przedstawionym przlpadku zajgcia kierunk6w opiekun medyczny Ggm. I) i tfr-epgula

zajgciowy (sem. II| pokrywaj4 siq w poniedzialki, Srody i czwartki. Dyrektor szkpty

poinformow al, Le w poniedzialki dwie sluchaczki uczgszczaj4nazajqcia ,Broryad2enie.lerapii

zajgciowej" w Zakladzie Opiekuficzo -Leczniczq Si6str Boromzuszek w Cieszlmia W tym

czasie na kierunku opiekun medyczny realizowane s4 przedmioty ,,podstaqy psychologii

qt
p rdab kont olqi Cclsobph



i,tpncji,,orazn7Arysanatomiiifizjologii,',kt6re-wspomniane*a[czytv.
wpie,rrszej klasie terapeuty zajgciowego roku szkolnego 2ot6/2017' w tym dniu

* r*uo, e zajg|nie ujgto podziatu na grupy na zajgciach w pracowni ,,zabieg|higieniczne'

pielggnacyjne i opiekufcze" (kierunek opiekun medyczny)' Wynika. ": :. 
ollebnel

&iernika w kt6r1m odnotowano , Le w poniedziatki prowadzoae sul"zajqcis dla grupy A"

aw.czwsrtq wgodzinach 12:00-15:00 dla grupy B' w kt6rej znajdujq siq f[[uu
kiefunk6w. Wediug dyrektora, w Srody stuchaczki uczestniczq w zajgciach na kierunku

opiekun medyczny, zarS odbywaj4ce siq r6wnolegle zajgcia,podstawy taapii zajqciowej"

i,Blanowanie i organizowanie terapii zajgciowej" realizujq w godzinach dopoludniowych

w terminie inrlywidualnie ustalonym z tauczycielem paniq ffi-
W czwartki

z zajit na kienrnku opiekun medyczny w zlvirqzlou z ich realizacj4

wroku szkolnym 2016/2017. W tym dniu kontynuujq naukq wzawodzie terapeuty

zaJQclowego.

Adb,

Zajgciadla kierunk6w opiekun medyczny (sem. I) i higienistka stomatologiczna (sern' II$

pokrywajq sig w czwartki. Dyrektor wyja$ni4 2e obu

zawodach \czgszcza w tym dniu na zaigcra wg rozkladu kierunku higienistka

stomatologiczna.Jest{#uczestnictwawzaj9ciachwzawodzieopiekunmedyczny,

w zvripzku z ichre,alizacj4 w roku szkolnym 201612017 '

Ad c.

W ptzypadku#w6ch kierunk6w opiekun medyczny (sem. D i terapeuta zajgciowy

(sem. I) ztjjciapok4rurajq sig w srody. Dyrektor oSwiadcza, 2e osoba ta realizuje w tym dniu

zajgcia zgodnie z rozkladem zaj96 w zawodzie opiekun medyczny' Natomiast zaplanowane

zajgcia ,,pracownia prowadzenia terapii zajgciowej" wzakladzte opiekufczo-l-eunicrym

Si6str Boromeuszek w Cieszynie odbywajq sig w godzinach dopotudniowych w terminie

indyridualnie ustalonym z nauczycielem panir

Ad d.

ffifuchaczyksztalcisi9r6wnoleglewklasiepierwszejnakierur&utechnik
Gt*"fsern. t) i terapeuta zajgciowv (sem. I). we wtorki i czwartki *1'*l t:'izujq te

,arne prreOrnioty w lqczonej gfupie. Wedlug o(wiadczenia dyrektora, w Srody' sfuchacze obu

kierunk6w uczestniczq w zajEciach zgodnie z rozkladem zajit w zawodzie technika

masazysty. Zaplanowane na ten dzieir zajgcia ,,pracownia prowadzenia terapii zajgciowej"

w zakladzie opiehrn czo-Leczmczym si6sh Boromzuszek w cieszynie odbyn'ajq sig

s!.,:
prqla/ykoilrotujq(S*n

-driMsz*oty/ptocdwki
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w godzinach dopoludniowych w terminie indywirlualnie ustalonym z navczycielem pani4
.rcownikiern 

zakladu.

-Stwierdzono,i2e qpos6b odnotowywania w dziennikach lekcyjnych obecno6ci i nieobecno6ci
'sfuchaczy podw6jnych kiemnk6w w wigkszo$ci (w niekt6rych miejscach slo6t ,,2w.,)
wskazuje na jednoczesnq obecno$c. Dyrektor szkoly w pisernnych wyjadnieniach zlo2onych
w dniu kontroli o3wiadczyl, 2e r6wnolegla obecno6c wynikala z niekonsekwencji naucz5icieli
w prowadzeniu frekwencji w zwiqzku z zaliczr;mern przez sfuch aczy przedmiot6w w klasie
pienvszej roku szkolnego 201612017 lub z faktu odnotowywania yv dzienniku lekcyjnl,n,
realizacji zaj96 praktycznych w Zaktadzie Opiekuriczo -I*caniczym Si6sh Boromeuszek
w Cieszynie zgodnie z ustalonym planern, pomimo ich odbywania si9 w indyyidualnych 

l

5) Zgodnie z zapisami $ 8 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z d111a 25
sier-pnia 2017 r, w sprawie sposobu .prowadzeni a przez publiczne przedszkolq szkoty
i plac6wki dolarmentacji przebiegu nauczania, dzialalno$ci wychowawczej i opielarfczej oraz

rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) w dziennikach lekcyjnych
prowadzonych przez szkolg dla doroslych wpisano tematy przeprowadzonych zajg6

edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnqhzszkolnego systernu oceniania oraz oceny
zegzarrnnlw semestralnych. Przeprowadzene zajgt nauczlzciel potwierdzil podpisern,

Stwierdzono , 2e szkola nie prowadzi list obecno$ci, na kt6rych sluchacze potrrierdzaj4

podpisem obecnoSd na poszczeg6lnych godzinach zajE6. Narusza to przyrolany pow)zej
przepis tozpon4dzenia. Dyrektor szkoly okazal odpowied2 uzyskan4 z Ifuncelarii 

7

w sprawie prowadzenia list obecno5ci w publicnrej szkole policealnej. Adwokat panl;
owotuj4c sig na pruepis art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia27 pa2dzierni?,a2}|7 r.

o finansowaniu zadan o6wiatowych (Dz.U. z 2017 r. po2.2203) ocenil, ze taki obowiqTek

dotyczy wyl4cznie szk6l niepublicznych. Przepisy tejednak dotycz4zasad udzielania dotacji

szkolom niepublicznym, nie zasad prowadzenia dokumentacji ptzez szkoly publiczne,

6) Szkota prowadzi ksiggg uczni6w, w kt6rej wpisuje sig: imiona i nazwiska,ugzni6w;,dat9

i miejsce urodzrcnia, numer PESEL, adres zamieszkania ucznia, datg rozpoczgcia nauki

w szkole oraz oddzial, do kt6rego ucznia przyjgto. W ksigdze uczni6w odnotowuje sig datg

ukodczenia szkoly albo datg ipnyczyng opuszczenia szkoly przezucztia. Wpis6w w ksigdze

uczni6w dokonuje sig chtonologicznie wedfug dat rozpoczgcia przez uczni6w nauki w:danoj

szkole. ::



,,:
il *ioru zaklada arkusze ocen sfucha czy nndruku MEN'v46al2,zgodnie zrczryot4dzenie4

MiniqtraEdukacjiNarodowejzdnia18stycznia1.t"^L]"awieiwi-li;ctrr'1:'"-l-
panswowychiinnychdruk6wszkolnych(Dz'U'zZQll:t'poz'170'.zp6furzJrt)

t stwierdzono nastqpuj4ce nieprawidlowoSci:
W sposobie prowadzenia tych dokument6w stwierdzono nasWPuJ

ai kopiowanie kolejnych arkuszy w oddziale na podstawie jednego wlpdnionego

arkuszazlist4przedmiot6w(nazwyzajgdwpisyranewspos6bokreSlonywppkt.c),

co jest niezgodne z $ 17 ust' 1 ww' tozporzqdzenia'

wstawiono kresek, co nie spelnia wymogu $ l7 ust'
b) w rubrykach niewypelnionych nie wstawono KreseK' co

3i4 ww. rozPorz4dzerua,

c) nazwy zajEd edukaryjnyoh nie sq wpisywane w pelnym branieniu lub wpisywane sq

w spos6b nieczytelny poprzezumieszczeni zaj96 w dw6ch linijkach w jednym

wierszu' co narusz& $ 17 ust' 5 ww' rozporzqlzenia'

d)sprostowaniablgd6wioczywistychomyiekwarkuszachocenuczoi6wnies4

dokonywane gtzez skreslerrie kolorem cz€,l],vonym nie,prawidlowyoh wyraz6w

i czytelne wpisanie kolorem ozelwonym nad slreslonym wyrazanri wlaSciwych

danych, co jest niezgodne z $25ust. 3 rozpotz qdzeniaMinistra Edukaoji Narodowej

zdnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia ptzcz publiczne

pruedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczaniq dzialalno$ci

wychowawczejiopiekuiczejonzrodzaj6wtejdokumentacji(Dz.U.z2ol7r,poz.

1646').

g) Dyrektor szkoly przedstawil umowg wynajmu sali do prowadze'nia zaigt praktycznych

z terapii zajgciowej dla uczni6w Publicznego Studium **'"Tf] :iff
w dniu 05.09'2017 r. pomigdzy Stowaruyszeniem

Stuprezentowanw 
przez Paniq mgr

a SzJcolq Organizacji i Zarzqdzania w Cieszynie reprezentowaiqprzez paniq mgr Barbarq

Glet - dyrektora szkolY.

10.Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci

ze strvierdzonymi nieprawidlowo$ciami

w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwr1zkrtt

w dzialalno$ci dydaktycznej' wychowawczej

iopiekuriczejoruzinnejdziatalnoScistatutowejszkoiy/plac6wki:niedotyczy

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r' Prawo oSwiatowe (Dz'U'

zZQlT r. poz. 59,zpbin' an') zaleca sig:

, r) prowadzenie list obecno'ci sruchacry na zaigciach edukacylnych w szkore policealnej

dta dorostych, zgodnie z $ 8 ust. 5 rozporz4dzenia Mlnistra Edukacji Narodowei z dnia

25 sierpnia 2ol7 r,w sprawie sposobu prowadzen it ptzezpubliczne przedszkola' szkoly

/''t t- *-'*^offi'*'
wqfulYffioru'?Whtacdwki



i plac6wJd dokumentacji przebiegu nauczania, dziararnosci wychowawczej i opjekufczej
oraz rodzaJ6w tej dokumentacji (Dz.U. 22017 r.poz.1646)

:

Termin realizacji: od24 styenia 201g roku

2) warkuszachocensluchaczy: ..

a) wypelnianie arkuszy czyternie, bez poprawerr, pismem komputerowym,
mrszynowym lub rgcznym oraz zgodnie z $ 17 ust. I rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia lg stycznia 2017 r. w sprawie $wiadectw, dyplom6w
pafstwowych i innych drukdw szkolnych (Dz.u. z 2017 r. poa Lllrzp6hn.zmi,,.1,

b)'w rubrykach niervypelnionych wstawianie kreski, ,goaoi" z $ 17 ust 3 i 4
rozponqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 styeznia 2017 r.
w sprawie Swiadectw, dyplom6w pafstwowych i innych druk6w szkolnych (Dz.U.
z 2017 L poz.l70rzp6fn. zm.),

c) wpisywanie nazwy zajgd edukacyjnych w pernym brzmieniu oraz wpislvanie
nazwy zaigd edukacyjnych w dw6ch wierszach, z tym 2e w pierrszym wienzu
przeznaEr.onym na wpisanie oceny z z.aig6, edukacyjnych nalg2y wstawld poziomq

kreskg, zgodnie z $ 17 ust. 5 rozponqdzeniem Ministra Edukacjt Narodowei
z dnia 18 stycznia 2017 r.w sprawie Swiadectw, dyplom6w pafstwowych i innych
druk6w szkolnych (Dz.A. z 2017 r. poz.lT0,z p6rtn. zm.),

d) dokonywanie sprostowania blgd6w i oczywistych omylek w arkuszach ocen

prawidlonAch wyrazdw
i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skre$lonym wyra,,zaml wla5ciwych

danych, co iest niezgodne z $25 ust. 3 rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnit 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,

dzlalalno3ci wychowawczej i opiekufczej oraz rodzaj6w tej dokumentecji @2.U.
22017 r. poa 1646),

e4
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podpls kbntrolujqcego, mlejsce i data podpisania protolalu

I 2. Po$wiadczenie odbioru protokoh't kontroli :

podpis dyrehora szkoly/placdwki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokottl tontgti
pr.zysluguje p.u.ro zgloszenia pisemnych, umotyrowanych zalifrzeheh dotyczqcych ustalefl

i,.ri-.rtyifi w'protokoli kontroli Co Stqskiego Kuratora O6wiaty, ul. Powstaric6y.ala 40.024

Katowice, zgoinie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenra MinisEa Edukacji Nar-odowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ. z20l'l t. poz. 1658).

W ryla dy e Hor it sz*o lY/P la ctw k i

tu
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