Kontrole zewnętrzne prowadzone przez pracowników Kuratorium
(doraźne) za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
Wydział Kształcenia i Wychowania

Lp.

Sygnatura

1

2

Nazwisko
i imię wizytatora
przeprowadzając
ego kontrolę

Termin
kontroli

3

4

Numer
upoważnienia

5

WKW.5533.
53.2013

Anna Wachnicka

17.05.2013 r.

431/WOPZN

2.

WKW.5533.
54.2013

Anna Wachnicka

17.05.2013 r.

432/WOPZN

3.

WKW.5533.
55.2013

Anna Wachnicka

17.05.2013 r.

433/WOPZN

Anna Wachnicka

29.05.2013 r.

486/WOPZN

Anna Wachnicka

7.06.2013 r.

517/WOPZN

Anna Wachnicka

10.06.2013 r.

516/WOPZN

5.
6.

WKW.5533.
72.2013
WKW.5533.
75.2013
WKW.5533.
76.2013

Nazwa szkoły / placówki ,adres

Wydano
zalecenia
tak/nie

6

7

8

WOPZN

1.

4.

Zakres kontroli

Organizacja pracy przedszkola w
zakresie dwuzmianowości dla dzieci
5 i 6-letnich.
Organizacja pracy przedszkola w
zakresie dwuzmianowości dla dzieci
5 i 6-letnich.
Organizacja pracy szkoły
w zakresie korzystania przez dzieci 5
i 6-letnie ze świetlicy szkolnej.
Kontrola wdrażania programu
poprawy efektywności kształcenia.
Kontrola wdrażania programu
poprawy efektywności kształcenia.
Kontrola wdrażania programu
poprawy efektywności kształcenia.

Publiczne Przedszkole
nr 5 w Zdzieszowicach

nie

Publiczne Przedszkole
nr 3 w Zdzieszowicach

nie

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Krępnej

nie

Szkoła Podstawowa
nie
w Makowicach
Gimnazjum w Zespole Szkół w
Prószkowie
nie
Publiczne Gimnazjum
w Paczkowie

nr 206/WOPZN
Bezpieczeństwo uczniów;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
nie
z dnia
pomoc psychologiczna - pedagogiczna
im. Orląt Lwowskich w Opolu
13.02.2013 r.
(rok szkolny 2012/2013 )
8.
WKW.5533.23 Teodozja
12 i 19 marca
nr 255
Bezpieczeństwo uczniów; zadania
Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół
tak
.2013
Świderska
2013 r.
z dnia 11.03.2013 wychowawcy klasy i sposób ich
TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu
r.
realizacji
Przestrzegać wewnątrzszkolnych przepisów Zespołu Szkół TAK (statutu, wewnątrzszkolnego oceniania, procedur postępowania i innych dokumentów szkolnych) zgodnie z art. 7 ust.
2, pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 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. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Termin realizacji: na bieżąco
9.
WKW.5533.35 Maria Nowak
8 i 10 kwietnia
nr 336 i nr
Bezpieczeństwo uczniów; pomoc
Publiczne Gimnazjum nr 1 Zespołu
tak
.2013
Teodozja
2013 r.
337 z dnia
psychologiczno-pedagogiczna
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Świderska
5.04 2013 r.
im. Polskich Noblistów w Opolu
1. Uzupełnić statut szkoły o zapis zawierający rodzaje nagród i kar, zgodnie z § 18, ust. 1 (Załącznika nr 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.);
7.

WKW.5533.17
.2013

Teodozja
Świderska

15 i 18 lutego
2013 r.

Uzupełnić zapisy § 44 statutu szkoły określającego zadania dyrektora szkoły, z godnie z art.39 ust.1, pkt 5a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3. Prowadzić dokumentację szkolna zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr23, poz. 225, z późn.
zm.)
Termin realizacji: 30 dni
2.

1. Przestrzeganie zasad wolności
sumienia i religii.

WKW.5533.6
10.

.2013

11.

WKW.5533.11
.2013

Piotr Czapka,

Piotr Czapka,
Maria Jaśkiewicz

17.01.2013

22/WOPZN

17.01.2013

85/WOPZN

2. Przestrzeganie zasad działania
rady rodziców.
Przestrzeganie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
mi. Juliusza Słowackiego w
Krapkowicach.
Zespół Szkół w Paczkowie, ul. H.
Kołłątaja 9, 48-370 Paczków.

nie

tak

- zaleca się zmienić treść statutu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami),
- zaleca się dostosować zapisy dokumentu „Wewnątrzszkolna procedura oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół w Paczkowie” do
obowiązującego prawa w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem 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 późniejszymi
zmianami) oraz włączyć do treści statutu szkoły,
- zaleca się stosować w praktyce szkolnej zapisy „Wewnątrzszkolnej procedury oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół w Paczkowie” w celu
rytmicznego oceniania uczniów, ustalania oceny klasyfikacyjnej na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących z różnych form kontroli osiągnięć edukacyjnych, zachowania do wglądu
sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych do końca roku szkolnego, zgodnie z cytowanym rozporządzeniem,
- zaleca się rzetelnie odnotowywać frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z § 7 ust. 3 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 późniejszymi zmianami),
- zaleca się wpisywać w dziennikach lekcyjnych nazwy zajęć edukacyjnych w pełnym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) - w klasach I Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z załącznikiem nr 9
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142
z późniejszymi zmianami) – w klasach III Liceum Ogólnokształcącego,
- zaleca się dopuszczać do użytku w szkole programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, zgodnie z art. 22 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- zaleca się wpisywać w protokołach zebrań rady pedagogicznej wynik głosowania przy podejmowaniu uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z art. 43 ust. 1 cytowanej ustawy.
WKW.5533.29
Spełnienia wymagań art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie
Zaoczna Szkoła Policealna
12.
.2013
Piotr Czapka
3 i 5.04.2013
287/WOPZN
tak
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
„COSINUS” w Opolu
2572 z późn. zm.).
- Podawać do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego roku, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego zgodnie z art. 22a
ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- Do dopuszczenia programów nauczania stosować procedurę określoną w art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) oraz w § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752).
WKW.5533.38
Zespół Szkół Mechanicznych
Zapewnienie uczniom bezpiecznych
13.

.2013

14.

WKW.5533.46
.2013

Piotr Czapka

22.04.2013

354/WOPZN

warunków nauki, wychowania i opieki.

w Namysłowie.

Piotr Czapka
Maria Nowak

419/WOPZN

Bezpieczeństwo uczniów, realizacja
zadań opiekuńczych.

Zespół Gimnazjalno-Szkolny

17.05.2013

w Domaszowicach

nie

tak

Szczególnie starannie dokumentować czynności podejmowane przez szkołę na okoliczność zaistniałego wypadku i postępować zgodnie z rozporządzeniem MENiS 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.) oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z
dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 z późn. zm.).
15.

WKW.5533.
56.2013

Piotr Czapka

17.05.2013

435/WOPZN

WKW.5533.59
16.

.2013

Organizacja pracy szkoły w zakresie
oddziału przedszkolnego.

Publicznej Szkole Podstawowej
w Biskupicach.

nie

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

tak

Kontrola procedury przyjmowania i
Piotr Czapka

21.05.2013

439/WOPZN

skreślania uczniów.

Należy określić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów
tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045) informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu uwzględniających konieczność odbycia zajęć z nauki jazdy.
Kontrola wdrażania programu i
WKW.5533.62
harmonogramu poprawy efektywności
17.
.2013
Piotr Czapka
24.05.2013
436/WOPZN
Gimnazjum w Korfantowie
nie
kształcenia.
Kontrola wdrażania programu i

WKW.5533.61
18.

.2013

Piotr Czapka

27.05.2013

437 /WOPZN

harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia.

19.
20.

WKW.5533.60
.2013
WKW.5533.8.
2013

Piotr Czapka

28.05.2013

438/WOPZN

Nowak Maria

10.01.2013r.
14.01.2013r.

65/WOPZN

Kontrola wdrażania programu i
harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia.
Dokumentacja szkolna w związku z
wydaną decyzją dyrektora szkoły o
skreśleniu ucznia z listy uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Praszce.

Publiczny Zespół SzkolnoPrzedszkolny Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki
w Lipnikach.
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana
Kochanowskiego w Głubczycach.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 im. Armii Wojska Polskiego
w Praszce
ul. Sportowa 1
46-320 Praszka

nie

nie
tak

1) dokonywać skreślenia na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego – art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
2) przestrzegać zapisów ustawowych odnośnie kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 5) ustawy o systemie oświaty,
3) prowadzić i dokumentować postępowanie wyjaśniające przed wydaniem decyzji – art. 7, 8, 9 oraz 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4) zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – art. 10
kpa,
5) spełnić wymagania formalne w wydanej przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia – art.107 kpa,
6) stosować zapisy art. 133 kpa w związku z odwołaniem od decyzji,
7) organizować w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. NR 228, poz. 1487),
8) prowadzić ewidencję korespondencji szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
9) zapisy statutowe dostosować do obowiązującego prawa oświatowego – ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie ramowych statutów - z rozporządzenie MEN z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
tak
zawartych w protokole kontroli doraźnej nr 1
przeprowadzonej w ZSP nr 1
im. Armii Wojska Polskiego
w Praszce oraz w zakresie działań
w Praszce
podjętych przez dyrektora szkoły w
ul. Sportowa 1
związku z uchyleniem przez OKO
46-320 Praszka
decyzji o skreśleniu ucznia
z listy uczniów.
1) w księdze uczniów oraz w arkuszu ocen Patryka Sikory wpisać poprawnie datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia - § 4 ust 2 i § 12 ust 7 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 dnia 16 marca 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.),
2) dokumentować pracę pedagoga szkolnego stosownie do zapisów określonych w § 18 cytowanego wyżej rozporządzenia.
22.
WKW.5533.35 Nowak Maria
08.04.2013r.
336/WOPZN
Bezpieczeństwo uczniów, pomoc
Publiczne Gimnazjum nr 1
tak
.2013
10.04.2013r.
psychologiczno-pedagogiczna.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Opolu
ul. Mjr. Hubala 2
45-267 Opole
1) uzupełnić statut szkoły o zapis zawierający rodzaje nagród i kar, zgodnie z § 18, ust. 1 (Załącznika nr 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.),
2) uzupełnić zapisy § 44 statutu szkoły określającego zadania dyrektora szkoły, zgodnie z art.39 ust.1, pkt 5a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256,
poz.
2572
z
późn.
zm.)
w
zakresie
zadań
związanych
z
zapewnieniem
bezpieczeństwa
uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
3.) prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr23, poz. 225, z późn. zm.).
21.

WKW.5533.24
.2013

Nowak Maria

25.03.2013r.

286/WOPZN

23.

WKW.5533.46
.2013

Nowak Maria

15.05.2013r.

418/WOPZN

Bezpieczeństwo uczniów, realizacja
zadań opiekuńczych
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w

Zespół Gimnazjalno-Szkolny w
Domaszowicach
ul. Kolejowa 3

tak

Domaszowicach
46-146 Domaszowice
1) szczególnie starannie dokumentować czynności podejmowane przez szkołę na okoliczność zaistniałego wypadku i postępować zgodnie z rozporządzeniem MENiS 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.) oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z
dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 z późn. zm.).

24.

WKW5533.5.2
012

Henryk Duda

4 I 2013 r.

16/WOPZN

Przestrzeganie przepisów dotyczących
realizacji obowiązku szkolnego przez
Mateusza Nowaka, ucznia kl. IIIc
Publicznego Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim.

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim, ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski

tak

1. Przestrzegać obowiązku dyrektora szkoły określonego w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w § 19 ust. 6 pkt. b statutu szkoły
polegającego na wstrzymaniu wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
1.

25.

WKW.5533.32
.2013

Henryk Duda

12 IV 2013 r.

339/WOPZN

2.

3.

przestrzeganie zasad oceniania
na zajęciach z wychowania
fizycznego,
przestrzeganie praw dziecka i
praw ucznia na zajęciach z
wychowania fizycznego,
stosowanie kar zgodnie ze
statutem placówki.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana
6, 48-300 Nysa

tak

1. Z „Poziomu wymagań edukacyjnych oraz zasad oceniania z wychowania fizycznego” usunąć zapis o szczególnych przypadkach, w których uczeń może otrzymać ocenę
niedostateczną.
2. Przestrzegać prawa do nauki uczniów CKZiU.
wdrożenie programu i harmonogramu Publiczne
Gimnazjum
WKW.5533.67
poprawy efektywności kształcenia w nr 1 w Zawadzkiem, ul. Opolska 47,
.2013
Henryk Duda
23 V 2013 r.
450/WOPZN
nie
26.
Publicznym Gimnazjum nr 1 w 47-120 Zawadzkie.
Zawadzkiem.

wdrożenie programu i harmonogramu

WKW.5533.6
27.

6.2013

Henryk Duda

27 V 2013 r.

449/WOPZN

poprawy efektywności kształcenia w
Publicznym

Gimnazjum

Strzelcach Opolskich.

nr

2

w

Publiczne

Gimnazjum

nr 2 im. Czesława Niemena w
Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska
34, 47-100 Strzelce Opolskie.

nie

28.

WKW.5533.2
7.2013

1. Szramiak
Jadwiga -WKW

10 i 15 I V
2013 r.

OPZN. 341 z
dnia 9 kwietnia
2013r.

przestrzeganie praw ucznia i
upowszechnianie wiedzy
o tych prawach.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Zespołu Placówek Edukacyjnych w
Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35,
46-380 Dobrodzień.

nie

29.

WKW.5533.3
7.2013

Szramiak Jadwiga
Regina
Dzibandowska

11 i 16
IV2013 r.

WOPZN.
342 z dnia 10
kwietnia 2013r.
WOPZN.
343 z dnia 10
kwietnia 2013r

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w szczególności udzielanie i
organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej uczniowi Ł. K.

Publiczne Gimnazjum Nr 4 w
Kędzierzynie- Koźlu, ul Maja 3, 47220 Kędzierzyn-Koźle.

nie

30.

WKW.5533.4.
2013

Szramiak Jadwiga

09.01.2013 r.

WOPZN.
15 z 2 stycznia
2013r.

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w
przedszkolu.

nie

31.

WKW.5533.2
5.2013

Szramiak Jadwiga

19 i
21.03.2013 r.

przestrzeganie praw ucznia i
upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

32.

WKW.5533.3.
2013

Szramiak Jadwiga

08.01.2013 r.

33.

WKW.5533.2
6.2013

Szramiak Jadwiga

21 i
22.03.2013 r.

WOPZN.
227 z dnia 14
marca 2013r.
WOPZN.
14 z dnia 2
stycznia 2013r.
WOPZN.
278 z dnia 14
marca 2013r.

Publiczne Przedszkole w Trawnikach
Zespołu Gimnazjalno-SzkolnoPrzedszkolnego ul. Szkolna 9, 47-270
Gościęcin.
Publiczne Gimnazjum w Starych
Siołkowicach, ul. Klapacz 62, 46-083
Stare Siołkowice.
Publiczne Gimnazjum Zespołu
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin.
Publiczne Gimnazjum w Starych
Siołkowicach, ul. Klapacz 62, 46-083
Stare Siołkowice.

34.

WKW.5533.2.
2013

Szramiak Jadwiga

14 stycznia
2013 r.

WOPZN.
13 z dnia 2
stycznia 2013r.

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w
przedszkolu.

Publiczne Przedszkole Zespołu
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
ul. Szkolna 16, 47-270 Gościęcin.

nie

35.

WKW.5533.1
3.2013

Szramiak Jadwiga

06 .02.2013 r.

WOPZN.
119 z dnia 29
stycznia 2013r.

sposób sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć
w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

Publiczne Przedszkole w Piotrówce
ul. Kościuszki 101, 47-133 Jemielnica.

tak

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi

nie

nie

nie

Treść zaleceń:
1. Zaleca się, odnotowywanie w dzienniku zajęć każdej godziny obecności dziecka w przedszkolu - § 2 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. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) w dzienniku odnotowuje się obecność
dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.
2. Zaleca się, zapewnienie dzieciom przedszkolnym bezpiecznego pobytu na terenie przedszkola poprzez ogrodzenie terenu wejścia
z chodnika do budynku przedszkola (wspólnego dla przedszkola i szkoły) - § 7 ust. 1 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.) teren szkoły i placówki ogradza się.
a. Zaleca się, zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych tj. dojścia z budynku przedszkolnego bezpośrednio na ulicę Kościuszki, w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie wyjście na jezdnię np. poprzez montaż barierek - § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) szlaki
komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości
szlaki komunikacyjne kieruje się na ulicę
o najmniejszym natężeniu ruchu.
36.

WKW.5533.1
4.2013

Szramiak Jadwiga

05.02.2013 r.

WOPZN.
120 z dnia 29
stycznia 2013r.

zasady przyprowadzania i odbierania
dzieci z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów).

Publiczne Przedszkole w Piotrówce
ul. Kościuszki 101, 47-133 Jemielnica.

nie

37.

WKW.5533.1
4.2013

Szramiak Jadwiga

31.01 i
1.02..2013 r.

WOPZN.
118 z dnia 26
stycznia 2013r.

rozpatrywanie wniosków o wydanie
orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania.

Publiczna Poradnia PsychologicznoPedagogicznej w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce
Opolskie.

nie

38.

WKW.5533.1.
2013

Szramiak Jadwiga

07.01.2013 r.

WOPZN.
12 z dnia 2
stycznia 2013r.

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowaj
Zespołu Gimnazjalno-SzkolnoPrzedszkolnego ul. Szkolna 22, 47-270
Gościęcin.

nie

39.

WKW.5533.4
0.2013

Szramiak Jadwiga

10 i
13.05.2013 r.

WOPZN.
362 z dnia 23
kwietnia 2013r.

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej P. Ś.

Publiczna Szkoła Podstawowaj
nr 1 w Strzelcach Opolskich ul. Marka
Prawego 19, 47-100 Strzelce Opolskie.

nie

40.

WKW.5533.3
9.2013

Szramiak Jadwiga

24 i
29.04.2013 r.

WOPZN.
361 z dnia 23
kwietnia 2013r.

przestrzeganie praw ucznia i
upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

nie

41.

WKW.5533.1
33.2012

Szramiak Jadwiga

04.01.2013 r.

WOPZN.
11 z dnia
2stycznia 2013r.

zgodność organizowanego nauczania
indywidualnego
z prawem oświatowym.

Szkoła Podstawowa
nr 5 im. II Dywizji Zmechanizowanej
J.H. Dąbrowskiego, ul. E. Gierczak 8,
48-300 Nysa
Publiczne Przedszkole w Trawnikach
Zespołu Gimnazjalno-SzkolnoPrzedszkolnego ul. Szkolna 9, 47-270
Gościęcin

42.

WKW.5533.4
5.2013

Szramiak Jadwiga

14.05.2013 r.

WOPZN.
384 z dnia 6 maja
2013r.

realizacja ramowego planu nauczania
ucznia II klasy gimnazjum z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym.

Niepubliczne Gimnazjum Rozwoju
Wsi Jarnołtówek, Jarnołtówek 109, 48267 Jarnołtówek.

nie

43.

WKW.5533.7
7.2013

Szramiak Jadwiga

14.06.2013 r.

WOPZN.
549 z dnia 13

zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej K W

Publiczne
Przedszkole
nr 1 im. „Bajka”, 48-340 Głuchołazy,

tak

nie

ul. M. Skłodowskiej 4.
.

czerwca 2013r.
Treść zaleceń:

1. Zapewnić ….. realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych tj.: „zajęć korekcji wad
mowy i rozwijania komunikacji (zajęć logopedycznych)”, zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1490 ze zm.) przedszkola zapewniają realizacje
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a także zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.
2. Umożliwić dziecku udział w realizacji podstawy programowej w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie poprzez organizację zajęć
rewalidacyjnych poza godzinami ustalonymi do prowadzenia podstawy programowej - § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
44.

WKW.5533.4
2.2013

Szramiak Jadwiga

14 i
17.06.2013 r.

WOPZN.
548 z dnia 13
czerwca 2013r.

45.

WKW.5533.4
3.2013

Szramiak Jadwiga

14 i 17
06.2013 r.

WOPZN.
546 z dnia 13
czerwca 2013r.

46.

WKW.5533.4
4.2013

Szramiak Jadwiga

14 i 17
06.2013 r.

WOPZN.
547 z dnia 13
czerwca 2013r.

47.

WKW.5533.
.2013

Szramiak Jadwiga

27.07..2013 r.

WOPZN.
5…. z dnia 26
czerwca 2013r.

48.

WOPZN.5533.
7.2013

Regina
Dziubandowska

09.01 i 16. 01
2013 r.

54/
WOPZN z
dnia
08.01.
2013r.

Realizacja zaleceń pokontrolnych,
protokół Nr WKW.5533.100.2012 w
zakresie organizowania indywidualnego
nauczania.
Realizacja zaleceń pokontrolnych,
protokół
Nr WKW 55.33.101.2012 w zakresie
zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Realizacja zaleceń pokontrolnych,
protokół
Nr WKW. 55.33.99.2012 w zakresie
warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych .
Poprawność wydawanych orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego dla
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli oraz zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Józefa Wybickiego, Al. Jana Pawła II,
48-340 Głuchołazy.

nie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Józefa Wybickiego, Al. Jana Pawła II,
48-340 Głuchołazy.

nie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Józefa Wybickiego, Al. Jana Pawła II,
48-340 Głuchołazy.

nie

Publiczna Poradnia PsychologicznoPedagogicznej w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce
Opolskie.

nie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

nie

49.

WKW.5533.22
.2013

Regina
Dziubandowska

12.03. i
14.03.2013r.

nr 252
/WOPZ z
dnia
07.03.201
3r.

50.

WKW.5533.68
. 2013

Regina
Dziubandowska

04.06. 2013

448
/WOPZN
z dnia
22.05.201
3r.

51.

WKW.5533….
..2013

Regina
Dziubandowska

11.04.2013r. i
16.04.2013r.

Nr343/W
OPZN z
dnia
10.04.201
3r.

i opieki, w związku ze złożoną na
dyrektora skargą dotyczącą
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu szkoły w tym zakresie
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli oraz zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki
i opieki, w związku ze złożoną na
dyrektora skargą dotyczącą agresji.
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w zakresie wdrażania
programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia.
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w szczególności udzielanie i
organizacja pomocy psychologiczno
- pedagogicznej uczniowi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

nie

Publiczne Gimnazjum
w Gościęcinie

nie

Publiczne Gimnazjum Nr 4 w
Kędzierzynie-Koźlu

tak

Treść zaleceń:
1. Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) dokonać wprowadzenia zmian w zapisach § 95 ust.3 pkt.3, dotyczących udzielania uczniom form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
Statutu
Publicznego
Gimnazjum
Nr
4
w
Kędzierzynie
Koźlu
w
oparciu
o § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487).
2. Dostosować wymagania edukacyjne, na podstawie § 6. 1a pkt 1 i 3 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 póź. zm.),
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także na podstawie § 15ust 6 cytowanego rozporządzenia
przy
ustalaniu
oceny
klasyfikacyjnej
zachowania
ucznia,
u
którego
stwierdzono
zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Powołać zespół dla ……… na podstawie § 19.2 pkt1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487)
4. Uzupełnić dziennik zajęć specjalistycznych o treść wynikającą z § 10. 1 i 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. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. z późn.zm.) w części dotyczącej, oceny postępów i wniosków do dalszej pracy oraz odnotować
obecność uczniów na zajęciach.
5. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487) powiadamiać, na piśmie, rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach
i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po
podjęciu decyzji w tej sprawie.

52.

WKW.5533.80
.2013

Teodozja
Świderska

53..

WKW.5533.69
.2013

Ewa Juszczak
Teodozja
Świderska

54.

WKW.5533.
87.2013

Nowak Maria

55.

WKW.5533.
79.2013

56.

WKW.5533.
78.2013

57.

WKW.5533.
85.2013

58.

WKW.5533.
.2013

Henryk Duda

Henryk Duda

Henryk Duda

12 i 18 czerwca
2013 r.

nr 539 z dnia
11.06.2013 r.

14 czerwca
2013 r.

nr
550/WOPZN
i nr
551/WOPZN
z dnia
13.06. 2013 r.

24.06.2013r.

10 VI 2013 r.

12 VI 2013 r.

566/WOPZ
N

530/WOPZN

531/WOPZN

17 VI 2013 r.

556/WOPZN

18 marca 2013
r.

/WOPZN z
dnia

zgodność zasad rekrutacji do
gimnazjum z obowiązującymi
przepisami prawa
Sprawdzenie realizacji zaleceń
pokontrolnych

Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole
Szkół ogólnokształcących w Opolu

nie

Publiczny Zespół PrzedszkolnoSzkolny
z dodatkową nauką j. mniejszości
niemieckiego w Kędzierzynie - Koźlu

nie

Warunki lokalowe dla
sześciolatków, opieka
świetlicowa sześciolatków.
(w ramach platformy
interwencyjnej MEN)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Komprachcicach
ul. Szkolna 18
46-070 Komprachcice

wdrożenie programu i
harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia

nie

Publiczne Gimnazjum
nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul.
Piotra Skargi 11, 47-224
Kędzierzyn-Koźle.

nie

Stowarzyszeniowa
Publiczna
wdrożenie
programu
i Szkoła Podstawowa im. Henryka
harmonogramu
poprawy Sienkiewicza w Górażdżach, ul.
efektywności kształcenia
Chorulska 5, 47-316 Górażdże.

nie

Szkoła Podstawowa z Oddziałem
wdrożenie
programu
i
Przedszkolnym im. Jakuba Kani w
harmonogramu
poprawy
Domaradzu, Domaradz 3, 46-034
efektywności kształcenia
Pokój.
Zgodność

z

przepisami

prawa

Przedszkole Publiczne „Akademia
Pluszowych Misiów” Stowarzyszenia

nie

tak

Joanna Kęsik

11.03.2013

organizacji

i

przedszkola,
dziecka

oraz

sposobu

działania

przestrzeganie
organizacji

„Rozwój i Odnowa” w Rozumice

praw
pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

przedszkolu.

Treść zaleceń:
Zalecam dostosować treści dokumentów powierzenia na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora do wymagań, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek lub zgodnie z art.36 ust.2 ustawy ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.)
Zalecam dostosować zapisy Statutu Przedszkola Publicznego w Rozumicach do zapisów ramowego statutu przedszkola określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r z późń. zm.)

organizacja pracy szkoły (analiza i

59.

WKW.5533.73
.2013

Joanna Kęsik

29.05.2013

nr
500/WOPZN
z dnia
29.05.2013 r.

ocena warunków i efektów działalności

Gimnazjum wchodzące w skład

dydaktycznej, wychowawczej i

Zespołu Szkół w Jędrzejowie

opiekuńczej po wdrożeniu programu

nie

naprawczego).
organizacja pracy szkoły (analiza i

60.

WKW.5533.
.2013

Joanna Kęsik

07.06.2012

/WOPZN z
dnia
05.06.2013

ocena warunków i efektów działalności
dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej po wdrożeniu programu

Gimnazjum w Łosiowie

nie

Gimnazjum w Olszance

nie

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu
Osiedle

tak

naprawczego).
organizacja pracy szkoły (analiza i

61.

WKW.5533.
.2013

Joanna Kęsik

10.06.2012 r.

/WOPZN z
dnia
05.06.2013

ocena warunków i efektów działalności
dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej po wdrożeniu programu
naprawczego).

62.

WKW.5533.74
.2013

Zofia Sochacka .

03. 06. 2013 r.

504/WOPZN
z dnia 29. 05.

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na

Joanna Kęsik
Dobromiła
Szymaniak

.

2013
503/WOPZN
z dnia 29. 05.
2013
502/WOPZN
z dnia 29. 05.
2013
501/WOPZN
z dnia 29. 05.
2013

Ewa Juszczak

ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w zakresie organizacji
pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014
w związku z przesłanymi w dniu 16
maja 2013 r. zastrzeżeniami
wicedyrektorek Gminnego Zespołu
Szkół w Skarbimierzu Osiedle
dotyczącymi zatwierdzonych przez
Wójta Gminy Skarbimierz arkuszy
organizacyjnych przedszkola i szkół
wchodzących w skład Zespołu oraz
zgłoszonymi nieprawidłowościami w
zakresie ich funkcjonowania przez
grupę nauczycieli Zespołu i
przedstawicieli Rady Rodziców
podczas spotkania w dniu 31 maja
2013r.
z Wicewojewoda Opolskimi Opolskim
Kuratorem Oświaty

Treść zaleceń:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1, 3 odpowiednio do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych - Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm. lub do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 204 opracować szkolne plany nauczania, które będą stanowić podstawę rzetelnego sporządzenia arkusza organizacji.
Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty –Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami dokonać uchwałą rady pedagogicznej
wprowadzenia zmian w zapisach Statutu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, a w szczególności:
w części Statutu organy Zespołu określić czy istnieje odrębności rad pedagogicznych szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu w myśl art. 62 ust. 1 cytowanej ustawy
/WOPZN z
dnia. 05. 2013
Realizacja podstawy programowej w
WKW.5533.
Zofia Sochacka
r.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w
19.05.2013
nie
63.
klasach I-III.
.2013
Joanna Kęsik
/WOPZN z
Skarbimierzu Osiedle
dnia
.05. 2013
Warunki edukacji przedszkolnej
/WOPZN z
WKW.5533.
po pierwszym roku obowiązkowej
Joanna Kęsik
17.05.2013 r.
dnia
PSP nr 1 Niemodlin
nie
64. .2013
nauki dzieci pięcioletnich 2012
16.05.2013
65.

WKW.5533.9.
2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak

11. 01. 2013 r.
14. 01. 2013 r.

63/WOPZN
64/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na
ocenianiu stanu warunków działalności
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w zakresie Statutu szkoły,

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich
w Dobrodzieniu

tak

w tym wewnątrzszkolnego oceniania,
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej uczniom,
szkolnych planów nauczania i arkusza
organizacyjnego na rok szkolny
2012/2013 wraz
z aneksami, kwalifikacji zatrudnionych
nauczycieli
i przydziału im rodzaju zajęć
edukacyjnych, zastępstw nauczycieli i
ich dokumentowania oraz realizacji
podstawy programowej z języka
polskiego w związku ze złożoną
interwencję dotyczącą
nieprawidłowości w wyżej
wymienionym zakresie
Zalecenia:
1. Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
dokonać uchwałą rady pedagogicznej wprowadzenia zmian w zapisach Statutu zgodnie zobowiązującym prawem oświatowym, a w szczególności:
a) części Statutu poświęconej ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów o następujące zapisy dotyczące:
 ustalenia szczegółowych warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w myśl § 3 ust. 3 pkt 6) 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 póź. zm.).
2. Dostosować szkolne plany nauczania dla kl. I i IV do zapisów § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
3. Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji i dziennikach lekcyjnych nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych do zapisów nazw tych zajęć
ujętych w załączniku
nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.).
4. Zorganizować tak pomoc psychologiczno – pedagogiczną, by z niej korzystali uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zgodnie § 4 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1487)
66.
WKW.5533.12 Ewa Juszczak
24. 01. 2013 r. i 88/WOPZN
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
Publiczna Szkoła Podstawowa tak
.2013
Dobromiła
25. 01.2013 r.
87/WOPZN
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
im. Z. Berlinga w Lipowej
Szymaniak
stanu warunków działalności opiekuńczej i
wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
Statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego
oceniania, pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej uczniom, arkusza

organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 wraz
z aneksami, kwalifikacji zatrudnionych
nauczycieli i przydziału im rodzaju zajęć
edukacyjnych, zastępstw nauczycieli i ich
dokumentowania oraz realizacji podstawy
programowej z przyrody, rozwiązywania
problemów wychowawczych, wpływających
skarg i ich rejestru w związku ze złożoną
interwencję dotyczącą nieprawidłowości w
wyżej wymienionym zakresie
Zalecenia:
1. Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
dokonać uchwałą rady pedagogicznej wprowadzenia zmian w zapisach Statutu zgodnie zobowiązującym prawem oświatowym, a w szczególności:
a) części Statutu poświęconej ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów o następujące zapisy dotyczące:
 ustalenia szczegółowych warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w myśl § 3 ust. 3 pkt 6) 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 póź. zm.).
2. Dostosować szkolne plany nauczania dla kl. I i IV do zapisów § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
3. Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji i dziennikach lekcyjnych nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych do zapisów nazw tych zajęć
ujętych w załączniku
nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.).
4. Zorganizować tak pomoc psychologiczno – pedagogiczną, by z niej korzystali uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zgodnie § 4 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1487).
67.

WKW.5533.18
.2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak

22. 02. 2013 r.

219/WOPZN
220/WOPZN

1. Sprawdzenie wykonania zaleceń
pokontrolnych w zakresie zapewnienia
uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,
w tym planowania dyżurów
nauczycieli zgodnie z opracowanym
regulaminem
i harmonogramem dyżurów,
2. Sposobu
wykorzystania
wniosku
dotyczącego podjętych działań w celu

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Janusza Korczaka
w Kluczborku

nie

zachowania bezpieczeństwa na terenie
przyszkolnym
68.

WKW.5533.30
.2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak

02. i 03. 04.
2013 r.

609/WOPZN
610/WOPZN

sprawdzenie:
1. Wykonania zaleceń pokontrolnych w
zakresie: wprowadzenia zapisów do
Statutu dotyczących procedury
rekrutacji do szkoły i przedszkola,
nazwy Zespołu i szkół wchodzących w
jego skład, używania pieczęci i
pieczątek oraz tablic, kompetencji
samorządu uczniowskiego, zasadach
współdziałania organów szkoły
i sposobów rozwiązywania sporów
między nimi, kryteriów udzielania
nagród i kar oraz trybu odwołania się
od kary, modyfikacji
wewnątrzszkolnego oceniania oraz
uzupełnienie o ustalenia
szczegółowych warunków i trybu
uzyskania wyższej niż przewidywana
roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania, a także zasad
bezpieczeństwa uczniów, tym
planowania dyżurów nauczycieli,
sporządzania szkolnego planu
nauczania Zespołu, a na jego
podstawie arkusza organizacji pracy
Zespołu,

Publiczny Zespół Przedszkolno
–
Szkolny z dodatkową nauką
języka mniejszości niemieckiej
w Kędzierzynie – Koźlu

tak

oraz
1. Sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego
polegającego
na
ocenianiu
warunków działalności
dydaktycznej,
opiekuńczej
i
wychowawczej
szkoły
i nauczycieli w zakresie bazy
dydaktycznej szkoły i przedszkola
.
Zalecenia:
1.

Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- dokonać uchwałą rady pedagogicznej już funkcjonującego Zespołu wprowadzenia zmian w zapisach Statutu zgodnie zobowiązującym prawem oświatowym, w

2.

3.

4.

69.

szczególności:
a) dostosować nazwę Zespołu oraz nazwę szkoły podstawowej i nazwę przedszkola wchodzących w skład Zespołu do wymogów § 1 ust. 1.pkt 5 i § 1 ust. 3 § 17 ust. 4.
i § 1 ust. 3 odpowiednio Załącznika 2. Ramowy statut szkoły podstawowej i Załącznika 1. Ramowy statut przedszkola do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej
z
dnia
21
maja
2001
r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zm.),
b) wprowadzić informację o treści używanych pieczątek i pieczęci oraz tablic w myśl wymagań § 17 ust. 4 i § 1 ust. 3 odpowiednio Załącznika 2. Ramowy statut
szkoły podstawowej
i Załącznika 1. Ramowy statut przedszkola do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów,
c) zmodyfikować i sprecyzować do szkoły podstawowej zasady rekrutacji uwzględniając powszechną dostępność do publicznej szkoły podstawowej i publicznego
przedszkola zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy,
d) uzupełnić o zapisy mówiące o szczegółowych kompetencjach samorządu uczniowskiego i zasadach współdziałania organów szkoły i sposobów rozwiązywania
sporów między nimi zgodnie z wymaganiem określonym w zapisie § 3. pkt 1)c) i pkt 2) Załącznika 2. Ramowy statut szkoły podstawowej do rozporządzenia w
sprawie statutów,
e) doprecyzować kryteria udzielanie nagród i kar oraz wprowadzić zapis dotyczący trybu odwołania się od kary zgodnie z § 16 pkt 1) i 2) Załącznika 2. Ramowy statut
szkoły podstawowej do rozporządzenia w sprawie statutów,
f) w części Statutu poświęconej ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów zmodyfikować ustalenia szczegółowych warunków i trybu uzyskania wyższych niż
przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a uzupełnić o ustalenia szczegółowych warunków i trybu
uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6) 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 póź. zm.) a także uzupełnić o powyższe przedmiotowe systemy oceniania, co jest wymogiem określonym
w § 4 ust. 1 pkt 3) wyżej wymienionego rozporządzenia dotyczącego oceniania.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole, w tym również planując dyżury nauczycieli zgodnie z przepisami 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 póź.
zm.).
Sporządzić szkolny plan nauczania Zespołu i na jego podstawie arkusz organizacji pracy Zespołu w sposób określony w Ramowym planie nauczania dla szkoły
podstawowej załącznika
nr 1 odpowiednio do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
- Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm. lub do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych – Dz. U.
z 22 lutego 2012 r. poz. 204.
Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w szkole i przedszkolu prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 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 2003 r., Nr 2, poz. 225 z póź. zm).

WKW.5533.36
.2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak

12. 04. 2013 r.

347/WOPZN
348/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
zapewnienia uczniom bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w
Kolnicy

Tak

opieki,
w szczególności procedury postępowania
dotyczącej wypadku w szkole, w związku ze
złożoną na dyrektora interwencję dotyczącą
nieprawidłowości
w wyżej wymienionym zakresie.
Zalecenia:
1.

2.

70.

Zgodnie z przepisami 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 póź. zm.) przestrzegać zasad bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole, w tym również zapisów opracowanych w
szkole dokumentów: „Regulaminu postępowania w razie wypadku”, oraz „Instrukcji postępowania w razie wypadku ucznia”.
Podjąć działania, w porozumieniu z organem prowadzącym, w celu rozpoczęcia funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza tak, by spełniony
był zapis art. 67 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

WKW.5533.41
.
2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak

10. 05. 2013 r.

372/WOPZN
373/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci
i dokumentowania ich przebiegu nauczania oraz
Statutu w części dotyczącej zasad rekrutacji do
szkoły, a także zasad przyjmowania skarg i ich
dokumentowania. Kontrola ta wiąże się ze
skargą złożoną na dyrektora dotyczącą
nieprawidłowości
w wyżej wymienionym zakresie

Publicznej Szkole
Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Pokoju

tak

Zalecenia:
1. Przestrzegać w myśl art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka przez rodziców, w tym zmodyfikować dokumenty szkolne
wymagające podpisów rodziców.
71.

WKW.5533.47
.
2013

Dobromiła
Szymaniak

17. 05. 2013 r.

423/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
wdrażania programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia.

Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kluczborku

Nie

72.

WKW.5533.49
.
2013

Dobromiła
Szymaniak

21. 05. 2013 r.

430/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej

Gimnazjum w Skorogoszczy

Nie

i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
wdrażania programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia.
73.

WKW.5533.65
.
2013

Dobromiła
Szymaniak

24. 05. 2013 r.

442/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
wdrażania programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia.

Publiczne Gimnazjum
w Zagwiździu

Nie

74.

WKW.5533.1.
2013

Ewa Juszczak

24. 05. 20123r.

4/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
wdrażania programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Murowie.

Nie

75.

WKW.5533.9.
2013

Ewa Juszczak

21. 05. 20123r.

4/WOPZN

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu
w Skorogoszczy

nie

76.

WKW.5533.74
.
2013

Ewa Juszczak
Dobromiła
Szymaniak
Kęsik Joanna
Sochacka Zofia

03. 06. 2013 r.

502/WOPZN
502/WOPZN
503/WOPZN
504/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
wdrażania programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności opiekuńczej i
wychowawczej szkoły i nauczycieli w zakresie
organizacji pracy szkoły na rok szkolny
2013/2014

Gminny Zespół Szkół
w Skarbimierzu

Tak

Zalecenia:
1. Zgodnie z zapisami załącznika nr 1, 3 odpowiednio do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm. lub do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – Dz. U. z 22 lutego 2012 r. poz. 204. opracować szkolne plany nauczania, które będą stanowić podstawę rzetelnego
sporządzenia arkusza organizacji.
77.

WKW.5533.16
.
2013

Ewa Juszczak

12 i 13.02. 2013
r.

203/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
w Opolu

Tak

nauczycieli
w zakresie: Statutu szkoły, w tym
wewnątrzszkolnego oceniania, pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej
uczniom, szkolnych planów nauczania i arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 wraz
z aneksami, kwalifikacji zatrudnionych
nauczycieli i przydziału im rodzaju zajęć
edukacyjnych, zastępstw nauczycieli i ich
dokumentowania oraz realizacji podstawy
programowej z języka angielskiego.
Zalecenia:
1 Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami
dokonać uchwałą rady pedagogicznej wprowadzenia zmian w zapisach Statutu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, a w szczególności:
a) –w części Statutu poświęconej ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów o następujące zapisy dotyczące: ustalenia szczegółowych warunków i trybu
uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w myśl § 3 ust. 3 pkt 6) 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
póź. zm.)
2
3

4

78.

Dostosować szkolne plany nauczania dla kl. I i IV do zapisów § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji i dziennikach lekcyjnych nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych do zapisów nazw tych zajęć
ujętych w załączniku nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutowego 2002 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.).
Opracować organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w taki sposób by zgodna była § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.
1487).

WKW.5533.19
.
2012

Ewa Juszczak

27 i 28. 02.2013

228/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej szkoły i
nauczycieli w zakresie: zapewnienia uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i
wychowania oraz przestrzegania statutu szkoły
w tym zakresie, pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej uczniom, programów
wychowawczego i profilaktyki realizowanych w
szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 20 im. Księcia Jana
Dobrego
w Opolu

nie

79.

WKW.5533.50
.
2013

Ewa Juszczak

17. 05.2013 r..

428/WOPZN

80.

WKW.5533.51
.
2013

Ewa Juszczak

17. 05.2013 r..

427/WOPZN

81.

WKW.5533.52
.
2013

Ewa Juszczak

17. 05.2013 r..

426/WOPZN

sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w
zakresie: organizacji pracy przedszkola
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w
zakresie: organizacji pracy przedszkola
sprawowanie przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego polegającego na ocenianiu
stanu warunków działalności dydaktycznej,
opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i nauczycieli w
zakresie: organizacji pracy przedszkola

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Idzikowicach

Nie

Publiczne Przedszkole
w Wilkowie

Nie

Publiczna szkoła Podstawowa
w Bukowiu

Nie

