WEK 2013 I półrocze
Kontrole zewnętrzne prowadzone przez pracowników Kuratorium
(doraźne)

Lp.

Sygnatura
(zmiana)

1
1

2
WEK.5533.1.2013

Nazwisko i
imię
wizytatora
przeprowadzającego
kontrolę
3
Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Nowacka
Halina

Termin
kontroli

Numer
upoważnienia

4
04.02.2013r.

5
123/WOPZN

122/WOPZN

2

WEK.5533.2.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela

18.02.2013r.

150/WOPZN

3

WEK.5533.3.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela

18.02.2013r.

149/WOPZN

4

WEK.5533.4.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela

18.02.2013r.

148/WOPZN

Zakres kontroli

6
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia
7 września
1991 r. przez nowo założoną szkołę
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności.
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.

Nazwa szkoły / placówki ,adres

7
Studium Medyczne TEB Edukacja w
Opolu
ul. Reymonta 16
45 – 066 Opole

Wydano
zalecenia
tak/nie

8
nie

Policealna Szkoła dla Dorosłych w
Oleśnie
ul. Pieloka 12
46 – 300 Olesno

nie

Policealna Szkoła dla Dorosłych w
Głubczycach
ul. Kochanowskiego 31
48 – 100 Głubczyce

nie

Policealna Szkoła dla Dorosłych w
Grodkowie
ul. Krakowska 31 k
49 – 200 Grodków

nie

1

5

6

WEK.5533.5.2013

WEK.5533.6.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Halina
Nowacka

07.02.2013r.

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Halina
Nowacka

06.02.2013r.

160/WOPZN

161/WOPZN

157/WOPZN

156/WOPZN

Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
WZDZ w Opolu
z siedzibą w K-Koźlu
ul. Kazimierza Wielkiego 17
47-232 Kędzierzyn-Koźle

nie

Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.

Policealna Szkoła „Żak”
w Opolu
ul. Ozimska 4/6
45 – 057 Opole

tak

Treść zaleceń:

7

8

1. Uwzględniać w planach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, potrzebę równomiernego obłożenia słuchaczy zajęciami, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z
późn. zm).
2. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami systemu zaocznego organizować zgodnie z § 8 ust. 13 statutu szkoły i § 27 ust. 2 pkt 1 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm).
3. Przestrzegać zapisu art.7 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w zakresie zatrudniania osób
posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
WEK.5533.7.2013 Misiaszek –
26.02.2013r. 151/WOPZN
Spełnianie warunków określonych w art. 7
Zaoczna Policealna Szkoła
tak
Gruca
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
„Cosinus” w Opolu
Gabriela
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
ul. Kościuszki 13/1
Nowacka
152/WOPZN
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
45 – 062 Opole
Halina
dniem rozpoczęcia działalności.
Treść zaleceń:
1. Przestrzegać zapisu art.7 ust.1d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w zakresie zatrudniania osób
posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
2. Przestrzegać art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w zakresie zatrudniania
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
WEK.5533.8.2013 Misiaszek –
07.02.2013r. 158/WOPZN
Spełnianie warunków określonych w art. 7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nie
Gruca
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
WZDZ w Opolu
Gabriela
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
z siedzibą w Nysie
Halina
159/WOPZN
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
ul. Armii Krajowe 21
Nowacka
dniem rozpoczęcia działalności.
48 -300 Nysa

2

9

WEK.5533.9.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Halina
Nowacka

08.02.2013r.

154/WOPZN

155/WOPZN

Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. przez
nowo założoną szkołę niepubliczną, która
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z
dniem rozpoczęcia działalności.

Policealna Szkoła HumanistycznoEkonomiczna dla Dorosłych w K-Koźlu
ul. Grunwaldzka 27
47-22- Kędzierzyn-Koźle

tak

Treść zaleceń:

10

11

12

1. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.), w zakresie informowania
słuchaczy przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Uwzględniać w planach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, potrzebę równomiernego obłożenia słuchaczy zajęciami, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z
późn. zm).
WEK.5533.10.2013
Szostak Jacek 20.02.2013r.
162/WOP Spełnianie warunków określonych w art. 7 Szkoła Policealna Stowarzyszenia
nie
ZN
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o „Szansa dla Edukacji, Kultury i Nauki” w
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę Paczkowie, ul. Sienkiewicza 22, 48-370
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia Paczków
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności
WEK.5533.11.2013
Szostak Jacek 14.02.2013r.
163/WOP Spełnianie warunków określonych w art. 7 Liceum Ogólnokształcące
nie
ZN
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Stowarzyszenia „Szansa dla Edukacji,
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę Kultury i Nauki” w Paczkowie, ul.
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia Sienkiewicza 22, 48-370 Paczków
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności
WEK.5533.12.2013
Szostak Jacek 22.02.2013r
174/WOP Spełnianie warunków określonych w art. 7 Szkoła Podstawowa we Włodarach, ul.
nie
ZN
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Szkolna 1,
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę 48-317 Korfantów
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia

3

działalności

13

WEK.5533.13.2013

Jędrusik
Stanisław

25.02.2013.r.

182/WOP
ZN

14

WEK.5533.14.2013

Jędrusik
Stanisław

18.02.2013.r.

183/WOP
ZN

15

WEK.5533.15.2013

Olechnowicz
Janusz

14.02.2013r.

202/WOP
ZN

16

WEK.5533.16.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Nowacka
Halina

09.04.2013r.

332/WOP
ZN

333/WOP
ZN

Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności
Spełnianie warunków określonych w art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty przez nowo założoną szkołę
niepubliczną, która uzyskała uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności
Realizacja podstawy programowej,
prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie
statutu szkoły, stosowanie zasad
klasyfikowania
i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w szkołach niepublicznych dla dorosłych.

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa
dla Dorosłych w Nysie
ul. Wrocławska 11
48-300 Nysa

nie

Szkoła Podstawowa w Lipowej
Lipowa 83
48-303 Nysa

nie

Szkoła Podstawowa w Straduni
47-341 Stradunia,
ul. Powstańców Śląskich 40

nie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Opolu
ul. Reymonta 16
45 – 066 Opole

tak

Treść zaleceń:
1) Zgłosić organowi gminy zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2) Realizować podstawę programową zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).
3) Przestrzegać planowania godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

4

17

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) w zakresie przydziału godzin z przedmiotów
w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających.
4) Przestrzegać art. 7 ust. 3 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy o systemie oświaty dotyczącego informacji o bazie dydaktycznej zapewniającej realizację
programów nauczania uwzględniających podstawę programową.
5) W dziennikach lekcyjnych przestrzegać odnotowywania frekwencji przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne zgodnie z § 7 ust. 3 oraz dokonywać
sprostowań błędów w dziennikach zajęć zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
6) Uwzględnić w planach zajęć dydaktyczno – wychowawczych w semestrze potrzebę równomiernego obłożenia zajęciami zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr
6, poz. 69 z późn. zm.).
7) Przestrzegać § 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji dotyczącego dokonywania wpisów w arkuszu ocen ucznia.
8) Przestrzegać art. 39 ust. 2 i art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz § 20 ust. 4 Statutu szkoły w zakresie skreślania słuchaczy z listy słuchaczy.
9) Przestrzegać § 16 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, dotyczącego konieczności przechowywania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych, które stanowią dokumenty przebiegu nauczania.
10) Przestrzegać § 30 ust. 11 pkt 3 statutu szkoły w zakresie ustalania harmonogramu egzaminów semestralnych.
11) Przestrzegać § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 156, poz. 1046 z późn.
zm.) dotyczącego obowiązku informowania przez nauczycieli, słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
12) Przestrzegać § 24 ust. 1 rozporządzenia o ocenieniu w zakresie przeprowadzania egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w
szkolnym planie nauczania.
13) Przestrzegać § 30 ust. 11 pkt 5 statutu szkoły dotyczącego obowiązku przeprowadzania egzaminów semestralnych z języka obcego, języka polskiego i matematyki
w formie pisemnej i ustnej, a z pozostałych zajęć edukacyjnych w formie ustnej.
14) Uzupełnić zapisy w Statucie Szkoły dotyczące procedury przeprowadzania egzaminów semestralnych.
WEK.5533.17.2013
Misiaszek –
10.05.2013r.
390/WOP Realizacja podstawy programowej,
Prywatna Szkoła Policealna
tak
Gruca
ZN
prowadzenie dokumentacji przebiegu
AWANGARDA w Opolu
Gabriela
nauczania, zgodność zatrudniania nauczycieli
ul. Reymonta 30
Nowacka
391/WOP z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie 45 – 072 Opole
Halina
ZN
statutu szkoły, stosowanie zasad
klasyfikowania
i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w szkołach niepublicznych dla dorosłych.

5

Treść zaleceń:

18

1) Zaleca się realizację programu nauczania dla zawodu technik weterynarii (322[14]/T,SP/MEN/2007.02.08), zgodnie z art.7 ust.3 pkt.1 oraz art.82
ust 2
pkt.3 lit a – d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w oparciu o bazę dydaktyczną zapewniającą jej
realizację w zakresie zajęć dydaktycznych i praktycznych.
2) Przestrzegać § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z
późn. zm.) w zakresie wypełniania arkuszy ocen ucznia przez nauczyciela.
3) Przestrzegać art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie zatrudniania nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz § 2 ust. 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
4) Przestrzegać art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie zatrudniania osoby
niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, w uzasadnionych przypadkach
w szkole publicznej za zgodą kuratora oświaty.
5) Przestrzegać § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania oraz uwag dotyczących realizacji praktyki zawodowej zawartych
w
programie nr 322[14]/T,SP/MEN/2007.02.08. w zakresie ustalania przez dyrektora szkoły terminu odbywania praktyki zawodowej przez słuchaczy.
6) Zgodnie z § 1 ust.3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
przechowywać w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów.
WEK.5533.18.2013
Misiaszek –
20.05.2013r.
401/WOP Realizacja podstawy programowej,
„Profesja” Policealna Szkoła Rozwoju
tak
Gruca
ZN
prowadzenie dokumentacji przebiegu
Zawodowego
w Opolu
Gabriela
nauczania, zgodność zatrudniania nauczycieli
ul. Krakowska 38
Nowacka
z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie 45 – 075 Opole
Halina
402/WOP statutu szkoły, stosowanie zasad
ZN
klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów w szkołach
niepublicznych dla dorosłych.
Treść zaleceń:
1) Zaleca się realizację programu nauczania dla zawodu technik weterynarii (322[14]/T,SP/MEN/2007.02.08), zgodnie z art.7 ust.3 pkt.1 oraz art. 82 ust 2 pkt.3 lit a – d
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w oparciu o bazę dydaktyczną zapewniającą jej realizację w zakresie
zajęć dydaktycznych i praktycznych.
2) Przestrzegać § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z późn.

6

zm.) w zakresie wypełniania arkuszy ocen ucznia przez nauczyciela.
3) Przestrzegać § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z późn.
zm.) w zakresie odnotowywania frekwencji na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
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WEK.5533.19.2013

Jędrusik
Stanisław

27.05.2013r.

407/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Sportowa Szkoła
Podstawowa w Krapkowicach
Oś. XXX – lecia 24
47-303 Krapkowice

tak

Treść zalecenia: zgodnie z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. nie należy przyjmować żadnych korzyści proponowanych
przez wydawnictwa.
20

WEK.5533.20.2013

Jędrusik
Stanisław

27.05.2013r.

406/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr1 w
Krapkowicach
Oś. XXX – lecia 24
47- 303 Krapkowice

nie
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WEK.5533.21.2013

Jędrusik
Stanisław

28.05.2013r.

405/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa
Bodzanowie
Bodzanów 83
48-340 Głuchołazy

nie
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WEK.5533.22.2013

Jędrusik
Stanisław

29.05.2013.r.

408/WOP
ZN

23

WEK.5533.23.2013

Jędrusik
Stanisław

29.05.2013r.

409/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty
Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczne Gimnazjum Nr 1
Strzelcach Opolskich
ul. Sosnowa 3
47-100 Strzelce Opolskie
Szkoła Podstawowa Nr 7
Strzelcach Opolskich
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
47-100 Strzelce Opolskie

w

w

w

nie

tak

Treść zalecenia: zgodnie z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. nie należy przyjmować żadnych korzyści proponowanych
przez wydawnictwa.
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WEK.5533.24.2013

Jędrusik
Stanisław

03.06.2013r.

412/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Gimnazjum Nr 1
Głuchołazach
ul. Kraszewskiego 30
48-340 Głuchołazy

w

tak

7

Treść zalecenia: zgodnie z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. nie należy przyjmować żadnych korzyści proponowanych
przez wydawnictwa.
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WEK.5533.25.2013

Jędrusik
Stanisław

04.06.2013r.

411/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Głuchołazach
ul. Jana Pawła II
48-340 Głuchołazy

nie
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WEK.5533.26.2013

Jędrusik
Stanisław

04.06.2013r.

410/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
w Głuchołazach
ul. M. Skłodowskiej 9
48-340 Głuchołazy

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK.5533.27.2013

Jędrusik
Stanisław

05.06.2013r.

414/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
w Zdzieszowicach
ul. Chrobrego 36
47-330 Zdzieszowice

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
28

WEK.5533.28.2013

Jędrusik
Stanisław

05.06.2013r.

413/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Zdzieszowicach
Plac 1 Maja 1
47-330 Zdzieszowice

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK.5533.29.2013

Jędrusik
Stanisław

03.06.2013r.

424/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Gimnazjum Nr 2
Głuchołazach
ul. Słowackiego 1
48-340 Głuchołazy

w

nie

8
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WEK.5533.30.2013

Jędrusik
Stanisław

10.06.2013r.

477/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczne Gimnazjum
Strzeleczkach
ul. Sienkiewicz 37
47-364 Strzeleczki

w

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK.5533.31.2013

Jędrusik
Stanisław

11.06.2013r.

476/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
w Krapkowicach
ul. Szkolna 3
47-300 Krapkowice

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK.5533.32.2013

Jędrusik
Stanisław

12.06.2013r.

475/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Strzelcach Opolskich
ul. Wawrzyńca Świerzego 3
47-100 Strzelce Opolskie

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK.5533.33.2013

Jędrusik
Stanisław

12.06.2013r.

474/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
w Strzelcach Opolskich
ul. 1 Maja 26
47-100 Strzelce Opolskie

tak

Treść zalecenia: zaleca się, nie podejmować żadnych działań i zobowiązań które ograniczają wynikające z art. 22a, ust. 1, ustawy o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.) prawo nauczycieli do wyboru podręczników, wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.
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WEK..5533.34.2013

Jędrusik
Stanisław

17.06.2013r.

473/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
ul. Szkolna 2
47-161Szymiszów

nie

9
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WEK..5533.35.2013

Jędrusik
Stanisław

18.06.2013.r.

472/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Liceum Ogólnokształcące w
Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10
48-340 Głuchołazy

nie

36

WEK..5533.36.2013

Jędrusik
Stanisław

20.06.2013.r.

471/WOP
ZN

Zasady wyboru przez nauczyciela podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego – art. 22a ust.1 ustawy o
systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Nowym Świętowie
Nowy Świętów 65
48-330 Nowy Świętów

nie
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WEK.5533.39.2013

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Nowacka
Halina

21.06.2013r.

542/WOP
ZN

Policealna Szkoła Detektywów i
Pracowników Ochrony „LIDER” w
Opolu
ul. Kościuszki 8
45 – 063 Opole

nie

Misiaszek –
Gruca
Gabriela
Nowacka
Halina

27.06.2013r.

Realizacja podstawy programowej,
prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie
statutu szkoły, stosowanie zada
klasyfikowania
i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w szkołach niepublicznych dla dorosłych.
Realizacja podstawy programowej,
prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie
statutu szkoły, stosowanie zada
klasyfikowania
i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w szkołach niepublicznych dla dorosłych.

Policealna Szkoła Rachunkowości
„ŻAK” w Opolu
ul. Ozimska 4/6
45 – 057 Opole

tak

38

WEK.5533.40.2013

545/WOP
ZN

541/WOP
ZN
544/WOP
ZN

Treść zaleceń:
Przestrzegać art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie zatrudniania nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz § 2 ust. 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
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WEK.5533.41.2013

Nowacka
Halina

20.06.2013.

564/WOP
ZN

Przestrzegania zasad oceniania zachowania,
zgodnie z statutem szkoły i przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie
warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i

Publiczne Gimnazjum nr 1
w
Zawadzkiem, ul. Opolska 47,
47120 Zawadzkie

tak

10

słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz.562 z
późn.zm).

40

Treść zaleceń:
1. Zaleca się sprawować nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem potrzeb szkoły w zakresie oceniania zachowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
zgodnie z § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324).
2. Zaleca się zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia i jego rodziców zgodnie z § 3 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532).
3. Zaleca się ocenianie ucznia w zakresie zachowania prowadzić zgodnie z § 2 ust.3, § 3 ust.2 pkt 1,3,4, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych ( Dz. U. nr 83, poz.562 z późn.zm.).
WEK.5533.42.2013
Usarz
28.06 i 1.07
583/WOP Zasady przestrzegania bezpieczeństwa w II Liceum Ogólnokształcące w Zespole
tak
Barbara
ZN
szkole.
Szkół i Placówek Oświatowych w
Jędrusik
584/WOP
Nysie, ul Rodziewiczówny 1, 48-300
Stanisław
ZN
Nysa
Treść zaleceń:
1. Zaleca się realizować zadania w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z art. 4, art. 34a ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1, pkt 2, 5a i 6 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7 ust. 2, pkt 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674) oraz & 20, pkt 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).
2. Zaleca się realizować zadania związane z obowiązkiem informowania właściwych służb i organów dotyczących wypadków jakim podlegają uczniowie & 41 pkt 1 i 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
3. Zaleca się realizować zadania związane z obowiązkiem powoływania zespołu powypadkowego & 42 i 43 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.
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