Rejestr kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
Lp.
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1.

2.

Sygnatura

2

Nazwisko i Termin
imię
kontroli
wizytatora
przeprowadzającego
kontrolę
3
4

Numer
upoważnienia

5

Nazwa szkoły / placówki ,adres

Zakres kontroli

6

Wydano
zalecenia
wpisać
tak lub
nie

7

WNP.OKM.5533 Dziubando
. 104 .2014
-wska
Regina

20.08.2014r. 617/
Sprawdzenie
wykonania
zaleceń Wójt Gminy Turawa
WOPZN pokontrolnych,
w
związku
ze Urząd Gminy w Turawa
stwierdzonymi nieprawidłowościami ul. Opolska 39 c
wynikającymi z przeprowadzonej w 46 – 045 Turawa
dniu 30. 05. 2014 r. kontroli doraźnej
w
Przedszkolu
Publicznym
w
Bierdzanach
w
zakresie
zapewnienia dzieciom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki.

WNP.OKM.5533 Czapka
.116.2014
Piotr

03.07.2014r. 583/
1.Przestrzeganie zasad oceniania,
WOPZN klasyfikowania i promowania oraz
prowadzenia egzaminów.
2.Zapewnienie
uczniom
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
3.Sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego
przez
dyrektora
szkoły.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Brzegu
ul. Jana Pawła II 28
49-300 Brzeg

8

nie

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, w szczególności wynikającej ze specyficznych trudności w uczeniu się,
w postaci zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz innych niezbędnych działań zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1

30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
3.
WNP.OKM.5533 Czapka
02.07.2014r. 582/
1.Zapewnienie uczniom bezpiecznych Gminna Szkoła Podstawowa
.117.2014
Piotr
WOPZN i higienicznych warunków nauki, w Skarbimierzu Osiedle
wychowania i opieki.
Filia w Łukowicach Brzeskich
tak
2.Sprawowanie
nadzoru Łukowice Brzeskie 88
pedagogicznego
przez
dyrektora 49-318 Skarbimierz
szkoły.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się żeby pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnił poszkodowanemu opiekę, w szczególności
sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z § 40 rozporządzenia
Ministra Edukacji 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.).
Prawidłowość oceniania, klasyfikowania Publiczna Szkoła Podstawowa
4.
WNP.OKM.5533 Misiaszek- 24.07.2014r. 588/
nie
WOPZN
i
promowania
uczniów
klasy
pierwszej
Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie
3
.118.2014
Gruca
w roku szkolnym 2013/3014
im. Jana Pawła II
Gabriela
25.07.2014r.
ul. Jana Pawła II 4
47-113 Kolonowskie

5.

WNP.OKM.5533 Nowacka
.119.2014
Halina

18.07.2014r. 587/
1.Przestrzegania art. 22a, 22aa, 22ab
WOPZN oraz art.41 ust.2 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.),
2. przestrzegania § 10 ust.1
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów
publicznego
przedszkola
oraz
publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r.
Nr 61, poz.624 z późn.zm).

Szkoła Podstawowa
w Gałązczycach
Gałązczyce 78
49-200 Grodków

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się realizowanie zajęć edukacyjnych w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie
nauczania publicznej szkoły podstawowej, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

2

z późn. zm.).
2.Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
2010 r. 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. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).
3.Zaleca się powierzenie realizacji zajęć nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w przedszkolu/ szkole oraz
rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
4.Zaleca się przestrzegać zapisów § 5.ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532),
zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej przez dyrektora szkoły.
5.Zaleca się przestrzegać zapisy § 6 ust. 6 pkt 6,7 statutu szkoły w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły oraz obowiązkowego i dodatkowego przydziału
czynności dla nauczycieli.
6.
WNP.OKM.5533 Juszczak
11.09.2014r. 670/
Ocenianie,
klasyfikowanie Zespół Szkół w Chróścicach
tak

.120.2014

Ewa
Sochacka
Zofia

WOPZN i
promowanie
uczniów
12.09.2014r. 669/
przestrzeganie statutu szkoły.
WOPZN

oraz Publicznym
Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Chróścicach
ul. Powstańców Śląskich 1
46-080 Chróścice

(E)
Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
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 póź.
zm.).
2.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 i 3 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.
3.Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych, do zapisów nazw zajęć
3

edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i załącznik nr 3 – Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
do 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).
4.Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej zgodnie z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie
Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.).
25.07.2014r. 591/
Zgodność z przepisami prawa Gminna Szkoła Podstawowa
tak
7. WNP.OKM.5533 Nowacka
.121.2014
Halina
WOPZN planowania organizacji nauczania, GZS w Skarbimierzu Osiedle
wychowania i opieki na rok szkolny ul. Akacjowa 27
2014/15.
49-318 Skarbimierz-Osiedle
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się przygotowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacji szkoły w ujęciu tygodniowym z uwzględnieniem § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U.poz.204 z późn. zm).
2. Zaleca się przestrzegać w trybie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty opiniowania aneksu arkusza organizacyjnego przez radę pedagogiczną
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest przestrzegać zapisu § 15 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn.
zm.).
8.

WNP.OKM.5533 Juszczak
.122.2014
Ewa
Sochacka
Zofia

24.09.2014r. 710/
Organizacja pracy szkoły w roku Zespół SzkolnoPrzedszkolny
WOPZN szkolnym 2014/2015.
w Pokoju  Publiczna Szkoła
711/
Podstawowa im. Wincentego
WOPZN
Witosa w Pokoju
tak
ul. 1-go Maja 15
46-034 Pokój

(E)
Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej nazwy szkoły zgodnie z § 1 ust. 3 Załącznika 2
Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.),
2.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 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
4

organizacji.
3.Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej zgodnie z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie
Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.).
4.Wprowadzić aneksem do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2014/2015 godziny przeznaczone na świetlicę oraz zwiększyć liczbę godzin
przeznaczonych na pracę biblioteki szkolnej tak, aby zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) w pełni były realizowane zadania statutowe szkoły.

9.

WNP.OKM.5533 Słodziński
.123.2014
Tomasz
Czapka
Piotr

13.07.2014r. 594/
Prowadzenie kształcenia ustawicznego VCS-SZKOLENIA w Brzegu
WOPZN w formach pozaszkolnych.
ul. Starobrzeska 4
595/
49-300 Brzeg
WOPZN

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się prowadzić ewidencję wydanych zaświadczeń zawierającą wpisy określone w § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
2.Zaleca się zgodnie z § 20 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) prowadzić bieżącą kontrolę postępów w nauce na kursach prowadzonych metodami i technikami
kształcenia na odległość.
3.Zaleca się stosować sposób zaliczenia kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z § 20 ust. 9
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014
r., poz. 622), czyli bez wykorzystania tych metod i technik.
4.Zaleca się opracować programy nauczania dla prowadzonych kursów zawierające wszystkie elementy określone w § 22 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
5.Zaleca się prowadzenie dzienników zajęć zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) rozporządzenia zawierających wpisy określone w § 21 ust. 3
i 4 ww. rozporządzenia.
6.Zaleca się sporządzanie protokołów z przeprowadzonych zaliczeń zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 3 ww. rozporządzenia.
7.Zaleca się podanie informacji dla kandydatów i kursantów o wydawanych zaświadczeniach zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
8.Zaleca się umieszczenie informacji na stronie internetowej o rodzaju prowadzonych kursów zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
5

9.Zaleca się organizowanie szkoleń dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość zgodnie z § 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
10.

WNP.OKM.5533 Nowacka
.124.2014
Halina
MisiaszekGruca
Gabriela

29.08.2014r. 615/
WOPZN
02.09.2014r. 616/
WOPZN

Realizacja podstawy programowej
kształcenia zawodowego w zawodzie
drukarz
w
latach
szkolnych
2011/2012/;2012/2013;2013/2014

Publiczna Szkoła Zawodowa
Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Opolu
ul. Małopolska 18
45-301 Opole

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się powierzenie realizacji zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych nauczycielom posiadającym kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
11.

WNP.OKM.5533 Grzelińska
.126.2014
Magdalena
MisiaszekGruca
Gabriela

12.08.2014r.

612/
WOPZN
613/
WOPZN

Prawidłowość
przedszkolnego.

organizacji

punktu Punkt Przedszkolny
„Kolorowy Świat” w Brzegu
ul. Łokietka 2
49-300 Brzeg

tak

Wydane zalecenia:
1.Przestrzegać art. 82 ust. 1 ustawy z dnia ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
dotyczącego wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych
szkół i placówek.
12.

WOPZN.1410.13
.2014

Czapka
Piotr

19.08.2014r. 614/
1.Przestrzeganie zasad oceniania, Społecznym Językowym Liceum
WOPZN klasyfikowania
i
promowania Ogólnokształcącym im. Alberta
tak
uczniów.
Einsteina W.S.E.R.O. w Opolu
2.Przestrzeganie statutu szkoły.
ul. Drobiarska 2
6

45-410 Opole
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisywać "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana" zgodnie z § 17 ust. 16 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 z 2008 r., poz. 562 z późn. zm.).
Zapewnienie z godnie z przepisami prawa Publiczne Gimnazjum Nr 1
tak
13. WOPZN.14.2014 Misiaszek – 22.08.2014r. 621/
Gruca
Gabriela
Nowacka
Halina

WOPZN
596/
WOPZN

bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu
w szkole, w roku szkolnym 2013/2014.

w Głuchołazach
ul. Kraszewskiego 30
48-340 Głuchołazy

Wydane zalecenia:
1.Przestrzegać § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm. ) w zakresie niedopuszczenia do prowadzenia
jakichkolwiek zajęć bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.
2.Przestrzegać zasad dokonywania poprawek w dokumentacji szkolnej zgodnie z § 22 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 dokumentacji ( Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
3.Przestrzegać § 11 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.) oraz § 8 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w zakresie w zakresie informowania rodziców przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, terminie i formie określonej w statucie szkoły.
4.Przestrzegać § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 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), w zakresie ustalania oceny śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
14.

WNP.OKM.5533 Szramiak
.128.2014
Jadwiga

10.09.2014r. 620/
Zgodność oceniania ucznia
z Publiczna Szkoła Podstawowa
WOPZN obowiązującym w tym zakresie nr 20 im. Księcia Jana Dobrego

tak

7

(E)

MisiaszekGruca
Gabriela

11.09.2014r. 645/
prawem oświatowym.
WOPZN

w Opolu
ul. Grudzicka 48
45-032 Opole

Wydane zalecenia:
1.Dostosować zapisy statutu do zapisów obowiązującego prawa oświatowego określonego w rozporządzeniach – art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256., poz. 2572 z późn. zm.) m. in.: 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.) - ostatnie zmiany z dnia 1 września 2014r.; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) - ostatnie zmiany z 10 maja 2013r.;
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - ostatnie zmiany z dnia 18 stycznia 2014r.
2.Stosować oceny bieżące i śródroczne zgodnie ze skalą ustaloną w statucie - § 13 ust. 1 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.) - oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
3.Stwierdzenia w sprawie ustalenia niezgodności rocznej ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z przepisami prawa dokonywać
w takim terminie, aby do 5 dnia licząc od dnia zgłoszenia zastrzeżeń można było w uzgodnieniu z uczniem i rodzicami przeprowadzić sprawdzian
wiadomości i umiejętności - § 19 ust. 3 z uwzględnienie ust. 1 i 2 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.).
4.Załatwiać sprawy w ustawowym terminie tj. bez zbędnej zwłoki (jako organ administracji publicznej) nie później niż w ciągu miesiąca
- art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm).
5.W klasach I-III szkoły podstawowej ustalać roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w formie opisowej zgodnie
z § 13 ust. 3 i 3a 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.) uwzględnić poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazać na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniu uzdolnień.
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6.Dostarczać rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce dzieci, zgodnie z ustalonym zapisem w statucie
- § 3 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 2 pkt 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.) - informować rodziców o wymaganiach i dostosowaniach wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych - § 4 tegoż rozporządzenia.
7.W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 cytowanego niżej rozporządzenia, koordynować udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w ustalonym wymiarze godzin, w którym poszczególne formy są realizowane - § 19 ust.
5 z uwzględnieniem zapisu § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) - godzina zajęć
specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,
z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
8.Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej winni prowadzić dokumentację zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy - § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. poz. 532).
9.W celu zapewnienia skutecznych oddziaływań w zakresie udzielanej i organizowanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszerzyć
współpracę z rodzicami o współpracę z wszystkimi nauczycielami i specjalistami uczniów - § 19 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. poz. 532) - wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
10.Przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnić wszystkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazane w opinii
- § 19 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) - przy planowaniu
udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
11.Przestrzegać maksymalnej liczby uczniów na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych - § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
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30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. poz. 532) - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
12.Przestrzegać maksymalnej liczby uczniów na zajęciach logopedycznych - § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. poz. 532) - zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji
językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
13.W dokumentacji przebiegu nauczania (dziennikach) poprawianie błędów i oczywistych pomyłek dokonywać zgodnie z obowiązującym zapisem § 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
poz. 1170).
14.Zachowywać ustalony w statucie termin przekazywania rodzicom informacji na temat przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych - § 11 ust.
9 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.) - przed rocznym klasyfikacyjnym
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonej w statucie.
15.

16.

WNP.OKM.5533
.129.2014

Zatrudnienie nauczycieli
Grzelińska 29.08.2014r. 622 /
Magdalena
WOPZN z posiadanymi
przez
kwalifikacjami.

WNP.OKM.5533 Dziubando
.130.2014
-wska
Regina
(E)

zgodnie Publiczna Szkoła Podstawowa
nich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Grabinie
ul. Nyska 90
49 – 100 Niemodlin
27.08.2014r. 631/
Prawidłowość wykonywania przez Publiczna Katolicka Szkoła
WOPZN dyrektora szkoły zadań nadzoru Podstawowa SPSK w Opolu
pedagogicznego
w
zakresie ul. Olimpijska 2
organizacji procesu edukacyjnego, 45-627 Opole
wychowawczego i opiekuńczego w
roku szkolnym 2013/2014 wobec

nie

tak
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ucznia tej szkoły.
Wydane zalecenia:
1.Dokonać sprostowania świadectwa promocyjnego ……… ucznia kl. …. w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DZ.U. z 2014 r. poz.893).
2.Organizować nauczanie indywidualne na podstawie art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r. poz.1157).
3.Informować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, w terminie i formie określonych w statucie szkoły zgodnie z § 11 ust. 9 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.)
4.Załatwiać sprawy zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
17.

WNP.OKM.5533 Misiaszek
.131.2014
– Gruca
Gabriela
Szramiak
Jadwiga

03.09.2014r. 623/
Przestrzeganie
dyscypliny Zespół Szkół
WOPZN i bezpieczeństwa uczniów roku Ogólnokształcących Nr I
04 09.2014r.
szkolnym 2013/2014.
w Opolu
ul. Licealna 3
624/
45-714 Opole
WOPZN

nie

(E)

18.

WNP.OKM.5533
.132.2014

(E)

1.Przestrzeganie prawa oświatowego
Grzelińska 05.09.2014r. 636 /
Magdalena
WOPZN w zakresie ustalania rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2.Analiza
zapisów
dotyczących
ustalania
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej zachowania zawartych
w Statucie Szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Jana Brzechwy
w Gogolinie
ul. Krapkowicka 141
47 – 320 Gogolin

tak

Wydane zalecenia:
1.Należy przeanalizować Wewnątrzszkolne ocenianie pod względem używanej w nim terminologii i dostosować ją do zapisów rozporządzenia Ministra
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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.).
2.Należy dostosować zapis § 13 ust. 4 Wewnątrzszkolnego oceniania do § 12 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. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
3.Należy dostosować zapis § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 Wewnątrzszkolnego oceniania do § 11 ust. 9 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.).
4.Zgodnie z § 11 ust. 9 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.) należy informować rodziców (prawnych opiekunów) o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
05.09.2014r. 643/
Funkcjonowanie
przedszkola Publiczna Szkoła Podstawowa
nie
19. WNP.OKM.5533 Nowacka
.133.2014
Halina
WOPZN ( oddziału przedszkolnego) zgodnie Stowarzyszenia Szkół
z obowiązującymi przepisami prawa.
Katolickich w Michałowicach
(E)
Michałowice 18
40-314 Michałowice
08.09.2014r. 644/
Warunki i sposób realizacji
Publiczna Szkoła Podstawowa
nie
20. WNP.OKM.5533 Juszczak
.134.2014
Ewa
WOPZN podstawy programowej kształcenia
nr 2 w Kluczborku
ogólnego  I etap edukacyjny.
ul. Wolności 17
(E)
46-203 Kluczbork
648/
Zapewnienie uczniom bezpiecznych Publiczna Szkoła Podstawowa
21. WNP.OKM.5533 Czapka
09.09.2014r.
.136.2014
WOPZN
i higienicznych warunków nauki, nr 15 w Opolu
Piotr
nie
wychowania i opieki.
ul. Małopolska 20
Łukaszczyk
647/
45-334 Opole
Jacek
(E)
WOPZN
09.09.2014r. 646/
Zapewnienie uczniom bezpiecznych Szkoła Podstawowa
22. WNP.OKM.5533 Usarz
.137.2014
Barbara
WOPZN i higienicznych warunków nauki, w Otmuchowie
tak
wychowania i opieki.
ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchów
Wydane zalecenia:
12

1.Obecność uczniów na zajęciach w świetlicy należy odnotowywać zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 sierpnia 2014 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 2014r., poz. 1170).
2.Należy planować pracę świetlicy w taki sposób, aby podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę liczba uczniów nie przekraczała 25,
tj. zgodnie z art.67 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256., poz. 2572 z późn. zm.).
10.09.2014r. 661/
Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia Publiczna Szkoła Podstawowa
nie
23. WNP.OKM.5533 Jędrusik
.138. 2014
Stanisław
WOPZN 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r., Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) ul. Kościelna 19
(E)
o systemie oświaty, dotyczących 47-220 Kędzierzyn-Koźle
liczebności uczniów w oddziałach
oraz bezpiecznych i higienicznych
warunków kształcenia, wychowania
i opieki.
11.09.2014r. 662/
Przestrzeganie praw dziecka w Społeczna Szkoła Podstawowa
tak
24. WNP.OKM.5533 Jędrusik
.139. 2014
Stanisław
WOPZN zakresie
obciążania
uczniów ul. Szkolna 40
zadaniami domowymi
w czasie 46-023 Węgry
(E)
wolnym od zajęć.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się przestrzeganie praw dziecka dotyczących wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych zgodnie z
art. 31 Konwencji Praw Dziecka oraz art. 31 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jak również prawa do wypoczynku w czasie wyznaczonym przez
Ministra Edukacji Narodowej, kalendarzem roku szkolnego.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr I
w Opolu
ul. Licealna 3
45-714 Opole

25.

WNP.OKM.5533 Misiaszek
.140.2014
– Gruca
Gabriela
Szramiak
(E)
Jadwiga

10.09.2014r. 649/
Udzielanie i organizacja pomocy
WOPZN psychologiczno-pedagogicznej
nauczycielom, w przeciwdziałaniu
650/
agresji słownej i fizycznej uczniów.
WOPZN

nie

26.

WNP.OKM.5533 Szramiak
.141.2014
Jadwiga

17.09.2014r. 700/
Zgodność oceniania ucznia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa tak
WOPZN z obowiązującym w tym zakresie w Zespole Szkół Mechanicznych
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(E)

18.09.2014r.

prawem oświatowym.

w Opolu
ul. E. Osmańczyka 22
46-020 Opole.

Wydane zalecenia:
1.Dostosować zapisy statutu do zapisów obowiązującego prawa oświatowego określonego w rozporządzeniach – art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256., poz. 2572 z późn. zm.) m. in.: 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.) - ostatnie zmiany z dnia 1 września 2014r.; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - ostatnie
zmiany z dnia 18 stycznia 2014r.
2.Zmiany do statutu wprowadzać uchwałą rady pedagogicznej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256., poz. 2572 z późn. zm.) - rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia
radzie szkoły lub placówki.
3.Określić w statucie zasady wewnątrzszkolnego oceniania zgodne z zapisem § 2 ust. 1 pkt 5 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.) - statut szkoły
zasadniczej określa w szczególności szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
4.Dostarczać rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce dzieci, zgodnie z ustalonym zapisem w statucie - § 3 ust. 4
z uwzględnieniem ust. 2 pkt 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.) - informować rodziców o wymaganiach i dostosowaniach wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych - § 4 tegoż
rozporządzenia.
5.Przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnić wszystkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazane w opinii § 19 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) - przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
6.W dokumentacji przebiegu nauczania (dziennikach) poprawianie błędów i oczywistych pomyłek dokonywać zgodnie z obowiązującym zapisem § 26
ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170)sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dzienniku lekcyjnym dokonuje osoba która ten błąd popełniła lub dyrektor szkoły poprzez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty
14

i złożenie czytelnego podpisu.
7.Zachowywać ustalony w statucie termin przekazywania rodzicom informacji na temat przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych - § 11 ust. 9
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.) - przed rocznym klasyfikacyjnym
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonej w statucie.
8.Informować rodziców o formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin - § 22 ust. 2 rozporządzenia
MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532) – o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w szkole, rodziców ucznia.
9.IPET opracowywać na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 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 2014 r. poz. 414) - zespół
opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
10.W IPET uwzględnić wszystkie zapisy wymagane rozporządzeniem tj. również § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. 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 2014 r. poz. 414) - rodzaj
i zakres działań nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym; formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3; oraz § 5 ust. 2 pkt 5 - zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne
i resocjalizacyjne), a w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej - także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych
działań; a także § 5 ust. 2 pkt 6 - zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
(realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) i pkt 5 (przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym).
11.W IPET uwzględniać wszystkie zalecenia poradni - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 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 2014 r. poz. 414) - szkoły zapewniają realizację zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
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12.W IPET uwzględniać wnioski do dalszej pracy - § 21 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532) – w przypadku uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji
prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
13.W organizacji zajęć rewalidacyjnych zapewnić specjalistę odpowiedniego do niepełnosprawności ucznia, w przypadku ………- surdopedagoga – §
14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych,
szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która:
1)ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub
2)ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
3)ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika.
ust. 2 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych,
szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej
do niepełnosprawności uczniów, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.
14.W dzienniku lekcyjnym, w tygodniowym planie, uwzględnić wszystkie zajęcia przewidziane w tygodniowym wymiarze godzin - § 4 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)
– poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, poszczególnych zajęć edukacyjnych
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z zakresu kształcenia zawodowego, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć religii i etyki.
15.Organizować naukę religii zgodnie z oświadczeniem woli rodzica - § 1 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)
- w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki - na
życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.
Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może
natomiast zostać zmienione.
16.Każdorazowo po powzięciu istotnej informacji o uczniu np. po pozyskaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia
o niepełnosprawności lub istotnej informacji medycznej oraz w przypadku zmian w zachowaniu, trudności w uczeniu się, dokonywać okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dokonywać modyfikacji IPET - § 5 ust. 9 i 10 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia
2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2013r., poz. 532)- zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, zgodnie z przepisami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 3,
oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności
od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą
uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 9.
17.W dzienniku lekcyjnym ustalać oceny bieżące i roczne- § 10 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się
przebieg nauczania w danym roku szkolnym. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów
na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy
przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez
uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
18.W arkuszu ocen ustalać zapis ocen rocznych na podstawie dziennika lekcyjnego – § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych
zawartych odpowiednio w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach zebrań rady pedagogicznej.
27.

Czapka

WNP.OKM.5533
Piotr
.143.2014

Łukaszczyk

15.09.2014r
.

668/
Realizacja podstaw programowych Gminny Zespół Szkół
WOPZN i ramowych planów nauczania.
w Skarbimierzu Osiedle
filia w Łukowicach Brzeskich
ul. Akacjowa 27

tak

17

(E)

Jacek

667/
WOPZN

49-318 Skarbimierz Osiedle

Wydano zalecenia:
1.Zaleca się opracować na podstawie szkolnego planu nauczania aktualny aneks arkusza organizacji szkoły zgodnie procedurami zawartymi w § 10
załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) i zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 251) w obszarze ogólnej liczby godzin zajęć
edukacyjnych w ujęciu tygodniowym.
2.Zaleca się zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 252) i (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) opracować szkolne plany nauczania uwzględniające w szczególności zapisy ust. 3 załącznika nr 1
do ww. rozporządzenia dotyczące tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3.Zaleca się zgodnie z § 10 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) ustalić tygodniowy rozkład zajęć na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego uwzględniający w szczególności zapisy ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 252) i (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) dotyczące tygodniowego wymiaru
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
16.09.2014r. 666/
Zasady działania Ośrodka
Ośrodek Szkoleniowy Centrum
tak
28. WNP.OKM.5533 Czapka
.144.2014
WOPZN Szkoleniowego.
Nauki i Biznesu „Żak” w Opolu
Piotr
ul. Ozimska 4/6
Łukaszczyk
665/
45-057 Opole
Jacek
WOPZN
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się opracować program nauczania dla prowadzonego kursu zawierający wszystkie elementy określone w § 22 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
16.09.2014r. 663/
Zasady działania szkół.
Policealna Szkoła „Żak”
29. WNP.OKM.5533 Czapka
Piotr
.145.2014
WOPZN
w Opolu
Policealna Szkoła
tak
664/
Rachunkowości „Żak” w Opolu
WOPZN
Policealna Szkoła Administracji
„Żak” w Opolu
18

Policealna Szkoła Informatyki
„Żak” w Opolu
Policealna Jednoroczna Szkoła
„ Żak” w Opolu
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych „Żak” w Opolu
Uzupełniającym Liceum
Ogólnokształcącym
dla Dorosłych „Żak” w Opolu
ul. Ozimska 4/6
45-057 Opole

Łukaszczyk
Jacek

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się dostosowanie zawodów, w których kształci Policealna Szkoła „Żak” w Opolu do wykazu zawodów, w których możliwe jest kształcenia
w szkołach policealnych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7 z późn. zm.).
Realizacja nauki religii w szkole
Gimnazjalno-Licealny Zespół
nie
30. WNP.OKM.5533 Misiaszek 15.09.2014r. 671/
.146.2014
– Gruca
WOPZN zgodnie z przepisami prawa.
Szkół w Wołczynie
Gabriela
ul. Rzeczna 6
(E)
46-250 Wołczyn
31.

WNP.OKM.5533 Nowacka
.147.2014
Halina

(E)

32.

WNP.OKM.5533 Szostak
.148.2014
Jacek

11.09.2014r. 678/
przestrzegania § 5 pkt.1 załącznika
WOPZN nr 1 Ramowy statut przedszkola
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w
sprawie
ramowych
statutów
publicznego
przedszkola
oraz
publicznych szkół (Dz. U. nr 61,
poz.624 z 2002r. z późn.zm).

Publiczne Przedszkole
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Kościelna 1
40 – 314 Dobrzeń Wielki

17.09.2014r. 680/
Zapewnienie Dzieciom bezpiecznych Oddział Przedszkolny w PSP
WOPZN i higienicznych warunków nauki, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

nie

tak

19

wychowania i opieki.
(E)

Jarnołtówek
Jarnołtówek 112
48-267 Pokrzywna

Wydane zalecenia:
1. Uaktualnić zapisy dotyczące oddziału przedszkolnego w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek zgodnie
z rozporządzeniem 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 póżn. zm.).
33.

WNP.OKM.5533 Nowacka
.149.2014
Halina

10.09.2014r. 679/
Zgodność z przepisami prawa
WOPZN organizacji
pracy
punktu
przedszkolnego
i
zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom w czasie
ich pobytu, w roku szkolnym
2014/15.

Niepubliczny Punkt
Przedszkolnym
„Poziomka”
Oddział w Kruszynie
Kruszyna 62
49-300 Brzeg

tak

Wydane zalecenia:
1.Przestrzegać zapisów § 3 ust.1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenie
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji ( Dz.U.poz.1170)., w zakresie prowadzenia dziennika zajęć przedszkola.
Przestrzeganie przepisów dotyczących
Publiczne Liceum
nie
34. WNP.OKM.5533.15 Misiaszek – 29.09.2014r. 703
1.2014

Gruca
Gabriela

/WOPZN

(E)

35.

WNP.OKM.5533.
152.2014

Usarz
Barbara

36.

WNP.OKM.5533

Czapka
Piotr

procedury przeprowadzania i trybu
ustalenia oceny z egzaminu
poprawkowego z biologii i chemii w roku
szkolnym 2013/2014.

Ogólnokształcące Nr II w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3
45-084 Opole

24.09.2014r. 709/
Warunki
realizacji
podstawy Szkoła Podstawowa nr 10 nie
WOPZN programowej w klasie pierwszej.
z oddziałami integracyjnymi
im.
Jana
Henryka
Dąbrowskiego w Nysie
ul. 11 Listopada 6
48 - 303 Nysa
26.09.2014r.

725/

Przestrzeganie przepisów dotyczących Przedszkole nr 4 w Namysłowie

nie
20

.154.2014
(E)

Łukaszczyk
Jacek

WOPZN zapewniania dzieciom bezpiecznych ul. Reymonta 5B
726/
i higienicznych warunków nauki, 46-100 Namysłów
WOPZN wychowania i opieki.

37.
WNP.OKM.5533 Czapka
Piotr
.155.2014
Łukaszczyk
(E)
Jacek

724/WO
PZN
29.09.2014r.
723/WO
PZN

Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939
Zgodność zatrudniania nauczycieli Roku w Namysłowie
tak
z wymaganymi kwalifikacjami.
ul. Pułaskiego 10,
46-100 Namysłów
(Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nr 1, Technikum Nr 1)

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się zatrudniać nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.
1207, z późn. zm.).
Przestrzeganie prawa oświatowego Publiczna Szkoła Podstawowa nr
38.
w
zakresie
zapewnienia 3
im.
Józefa
Lompy
Grzelińska
729 /
WNP.OKM.5533.
bezpieczeństwa uczniom w czasie ich w Grodkowie
26.09.2014r.
nie
156.2014
Magdalena
WOPZN
ul.
G.
Morcinka
2
przebywania w szkole w roku
49 – 200 Grodków
szkolnym 2014 / 2015.
736/
Technikum nr 4 w Zespole Szkół
39.
WNP.OKM.5533 Czapka
Przestrzeganie przepisów dotyczących
WOPZN
Technicznych w Nysie
Piotr
.157.2014
03.10.2014r.
przyjmowania uczniów i skreślania
tak
735/
ul. Szopena 4
Łukaszczyk
ich
z
listy
uczniów.
Jacek
WOPZN
48-300 Nysa
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się dokonywać skreślenia uczniów z listy zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz zgodnie z zapisami § 63
Statutu Szkoły.
2014-09-26 934/
Ustalanie przez dyrektora szkolnych
Zespół Szkół Mechanicznych
nie
40. WNP.OKM.5533 Nowacka
.158.2014
Halina
WOPZN planów nauczania zgodnie
w Opolu
21

(E)
41.

WNP.OKM.5533 Misiaszek
.159.2014
– Gruca
Gabriela

42.

WNP.OKM.5533 Dziubando
.160.2014
wska
(E)
Regina

z obowiązującymi przepisami prawa

ul. Osmańczyka 22
45-027 Opole
06.10.2014r. 766/
Przeniesienie ucznia klasy V do innej Publiczna Szkoła Podstawowa
WOPZN szkoły bez zgody rodzica.
w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Zębowicach
ul. Oleska 27 A
46-084 Wołczyn
02.10.2014r. 745/
Zapewnienie uczniom bezpiecznych Publiczne Przedszkole
WOPZN i higienicznych warunków nauki, w Domaszowicach
wychowania i opieki.
ul. Sportowa 2
46-146 Domaszowice

nie

tak

Wydane zalecenia:
1.Określić w statucie organizację pracy przedszkola o czym mowa w art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2.Prowadzić dokumentację przebiegu, dzienniki zajęć, zgodnie z § 3.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz.1170).
3.Zapewnić, na podstawie § 8 ust.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 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w pomieszczeniach
sanitarnohigienicznych ciepłą wodę oraz urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymywać w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
4.Prowadzić rejestr wypadków, o których zapisano w §50.1 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 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
5.Umieścić plan ewakuacji zgodnie z § 5.1 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 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w widocznym miejscu, w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp.
6.Opracować plan nadzoru pedagogicznego na podstawie § 21.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).
7.Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez placówke poza obiektami należącymi do przedszkola zgodnie z § 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 2003r. Nr 6, poz. 69
z późn. zm.).
8.Opracować arkusz organizacji zgodnie z § 8.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
22

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
43.

WNP.OKM.5533 Dziubando
.161.2014
wska
Regina
(E)

44.

WNP.OKM.5533 Juszczak
.162.2014
Ewa
(E)

45.

WNP.OKM.5533
.163.2014
(E)

46.

Słodziński
Tomasz

WNP.OKM.5533
.164.2014
(E)

Słodziński
Tomasz

10.10.2014r. 746/
Kontrola
wykonania
zaleceń
WOPZN pokontrolnych,
w
związku
ze
stwierdzonymi
nieprawidłowościami wynikającymi
z przeprowadzonej w dniu 25.06.
2014r. kontroli doraźnej dotyczącej
prawidłowości wykonywania przez
dyrektora zadań w zakresie
planowania nadzoru pedagogicznego.
07.10.2014r. 780/
Wykorzystanie
środków
WOPZN dydaktycznych
zakupionych
ze
środków
projektu
"Zakup
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego
kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi cz. III.
Wyposażenie w sprzęt i środki
dydaktyczne
dla
uczniów
słabowidzących
i
niewidomych
770/
w
ramach
projektu
„Zakup
03.10.2014r.
WOPZN nowoczesnego sprzętu ułatwiającego
kształcenie uczniów
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi cz. III”
Wyposażenie w sprzęt i środki
dydaktyczne
dla
uczniów
słabowidzących
i
niewidomych
768/WO
6.10.2014
w
ramach
projektu
„Zakup
PZN
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego
kształcenie uczniów
ze
specjalnymi
potrzebami

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szymiszowie
ul. Wolności 1
47-100 Strzelce Opolskie

nie

Publiczna Szkoła Podstawowa nie
w Byczynie
ul. Poznańska 6
46-220 Byczyna

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 15 im. Królowej Jadwigi
w Opolu
nie
ul. Małopolska 20
45-334 Opole
Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
5 z Oddziałami Integracyjnymi
nie
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora „Hubala” 2
45-267 Opole
23

47.

WNP.OKM.5533
.165.2014
(E)

48.

49.

50.

Słodziński
Tomasz

WNP.OKM.5533
.166.2014

Czapka
Piotr
Słodziński
Tomasz
WNP.OKM.5533 Grzelińska
.167.2014
Magdalena

WNP.OKM.5533 Łukaszczyk
Jacek
.168.2014
(E)

51.

WNP.OKM.5533 Łukaszczyk
Jacek
.169.2014
(E)

6.10.2014

769/WO
PZN

edukacyjnymi cz. III”
Wyposażenie w sprzęt i środki
dydaktyczne
dla
uczniów
słabowidzących
i
niewidomych
w
ramach
projektu
„Zakup
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego
kształcenie uczniów
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi cz. III”

773/
WOPZN Przestrzeganie zapisów statutu oraz
09.10.2014r.
774/
organizacja obozów sportowych.
WOPZN
Wykorzystanie sprzętu przekazanego
szkole w ramach projektu Zakup
775/
06.10.2014r.
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego
WOPZN
kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
06.10.2014r. 777/
Wyposażenie w sprzęt i/lub środki
WOPZN dydaktyczne dla uczniów
słabowidzących
i
niewidomych
w ramach projektu SPORZL "Zakup
nowoczesnego sprzętu...cz. III".
Niewykorzystanie w całości lub
w części sprzętu i/lub środków
dydaktycznych.
07.10.2014r. 776/
Wyposażenie w sprzęt i/lub środki
WOPZN dydaktyczne dla uczniów
słabowidzących i niewidomych w
ramach projektu SPORZL "Zakup
nowoczesnego sprzętu...cz. III".

Publiczne Gimnazjum
nr 1
im.
Polskich
Noblistów
z Oddziałami Integracyjnymi
Zespołu Szkół z Oddziałami nie
Integracyjnymi w Opolu
ul. Majora „Hubala” 2
45-267 Opole
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
19 w Kędzierzynie-Koźlu
nie
ul. Mieszka I 4
47-232 Kędzierzyn-Koźle
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. gen. W. Sikorskiego
w Zdzieszowicach
nie
ul. Nowa 3
47 – 330 Zdzieszowice
Szkoła Podstawowa
w Ozimku

nr

2 nie

ul. Daniecka 14
46-040 Ozimek

Publiczna Szkoła Podstawowa nie
Nr 12 z oddziałami
Integracyjnymi w Kędzierzynie
-Koźlu
ul. Piastowska 30
24

52.

WNP.OKM.5533 Szramiak
.170.2014
Jadwiga
(E)

53.

WNP.OKM.5533 Szramiak
.171.2014
Jadwiga
MisiaszekGruca
Gabriela

54.

WNP.OKM.5533 Jędrusik
.172. 2014
Stanisław
Halina
(E)
Nowacka

Niewykorzystanie w całości lub w
części
sprzętu
i/lub
środków
dydaktycznych.
06.11.2014r. 778/
Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu
WOPZN ułatwiającego kształcenie uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.

47-200 Kędzierzyn-Koźle

03.11.2014r. 844/
Udzielanie i organizacja pomocy
WOPZ
psychologiczno-pedagogicznej
05.11.2014r. 843/
uczniowi niepełnosprawnemu.
WOPZN

Publiczna Szkoła Podstawowa nr nie
3
im.
Gen.
Władysława
Sikorskiego w Zdzieszowicach,
ul. Nowa 3
47-330 Zdzieszowice

Publicznej Szkoły Podstawowej nie
nr 4
ul. Reymonta 56
46-100 Namysłów

16.10.2014r.
790/
Przestrzegania
rozporządzenia Publiczne Gimnazjum Nr 3
i
WOPZN
ul. Bohaterów Monte Cassino 14
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
22.10.2014r. 791/
49-300 Brzeg
WOPZN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa
w

publicznych

i
i

nie

higieny

niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
Przestrzegania art. 33 ust. 2 pkt. 6 i 7
określonych w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z

25

późn. zm.).

55.

WNP.OKM.5533 Usarz
.173.2014
Barbara
(E)

56.

WNP.OKM.5533.
174.2014

57.

WNP.OKM.5533 Grzelińska
.175.2014
Magdalena

Grzelińska
Magdalena

(E)

58.

WNP.OKM.5533 Juszczak
.176.2014
Ewa
(E)

17.10.2014r. 789/
Zapewnienie uczniom dostępu do
Szkoła
Podstawowa nie
WOPZN korzystania z bezpłatnego podręcznika w Skoroszycach
i materiałów pomocniczych.
ul. Braterstwa Broni 9
48-320 Skoroszyce
30.10.2014r. 808 /
Zgodność Statutu Szkoły z zapisami Publiczna Szkoła Podstawowa nr
WOPZN rozporządzenia Ministra Edukacji 3
im.
Jana
Brzechwy
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w Gogolinie
w sprawie warunków i sposobu ul. Krapkowicka 141
oceniania,
klasyfikowania 47 – 320 Gogolin
i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
23.10.2014r. 636/
Przestrzeganie prawa w zakresie Publiczne
Przedszkole nie
WOPZN bezpiecznych
i
higienicznych w Łubnianach –
oddział
24.10.2014r.
warunków
pobytu
dzieci zamiejscowy
w
Dąbrówce
w przedszkolu.
Łubniańskiej
Zatrudnianie nauczycieli zgodnie ul. Szkolna 1
z posiadanymi kwalifikacjami.
46-024 Łubniany
23.10.2014r. 828/
Przestrzeganie
zasad
oceniania, Zespół Szkolno  Przedszkolny tak
WOPZN klasyfikowania i promowania uczniów w Pokoju  Publiczna Szkoła
24.10.2014r.
oraz prowadzenia egzaminów, a
Podstawowa im. Wincentego
także
przestrzeganie
przepisów Witosa w Pokoju
dotyczących obowiązku szkolnego ul. 1-go Maja 15
i obowiązku nauki.
46034 Pokój
Przestrzeganie statutu szkoły.

Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej nazwy szkoły zgodnie z § 1 ust. 3 Załącznika 2
26

Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.) a także uzupełnić o program wychowawczy
i profilaktyki.
2.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 Statutu w części dotyczącej kompetencji stanowiących rady pedagogicznej
zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.).
3.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 Statutu w części dotyczącej oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów
zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu 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.)
4.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 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.
5.Tak planować organizację pracy szkoły żeby była zgodna z zapisami § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1579 z póź. zm. )
6.Na podstawie diagnozy i w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej opracować organizację pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w taki sposób by uczniowie ze specyficznymi trudnościami otrzymali pomoc w osiąganiu przez nich sukcesu uwzględniając przy tym
zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
7.Tak dokonywać oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia aby przestrzegać zapisów § 4 ust. 1 i § 13 ust. 2. 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.).

59.

WNP.OKM.5533 Czapka
Piotr
.177.2014

Łukaszczyk
Jacek

26.09.2014

Spełnienie wymagań art. 7 ust. 3
725/
Prywatne Medyczne
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
WOPZN
Zawodowe w Nysie
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. .,
726/
ul. Ujejskiego 12
poz. 2572 z późn. zm.) dla zawodu
WOPZN
48-300 Nysa
technik farmaceutyczny.

Studium
tak

27

Wydane zalecenia:
1.Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zaleca się
zatrudniać nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207,
z późn. zm.).
Spełnienie wymagań art. 7 ust. 3
60.
833/
Policealna
Szkoła
Opieki
WNP.OKM.5533 Czapka
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
WOPZN
Medycznej "ŻAK" w Opolu
Piotr
.178.2014
28.10.2014
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
tak
836/
ul. Ozimska 4/6
Łukaszczyk
poz.
2572
z
późn.
zm.)
dla
zawodu
Jacek
WOPZN
45-057 Opole
opiekun medyczny.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów
wstępnych zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
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 oświaty (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
W szczególności należy dokonać zmiany zapisów w § 9 ust. 22 statutu szkoły zgodnie z § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia.
2.Zaleca się realizację programów nauczania obejmujących podstawę programową dla zawodu opiekun medyczny zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w szczególności w pracowniach, których wyposażenie
określają warunki realizacji kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).
Spełnienie wymagań art. 7 ust. 3
61.
Medyczna Szkoła Policealna
WNP.OKM.5533 Czapka
832/
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
SUKCES w Opolu
.179.2014
Piotr
31.10.2014
WOPZN o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
tak
ul. 1 Maja 9/18
poz. 2572 z późn. zm.) dla zawodu
45-068 Opole
opiekun medyczny.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów
wstępnych zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
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 oświaty (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Zmiany zasad klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone w statucie szkoły powinny nastąpić
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w: § 28 ust. 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 § 28 ust. 8 lit. b zgodnie z § 12 ust 3 ww. rozporządzenia, § 28 ust. 3 (strona 16) i § 29 ust. 2 zgodnie z § 28 ust. 1, 2 i 3 oraz §
17 i § 24 ww. rozporządzenia, § 29 ust. 11, 12 i 14 zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia.
2.Zaleca się realizację programów nauczania obejmujących podstawę programową dla zawodu opiekun medyczny zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 6 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w szczególności w pracowniach których wyposażenie
określają warunki realizacji kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).
30.10.2014r. 842/
Zapewnienia zgodnie z przepisami Szkoła Podstawowa w Zespole
nie
62. WNP.OKM.5533 Nowacka
.181.2014
Halina
WOPZN prawa
bezpieczeństwa
uczniom Szkolno-Przedszkolnym
w czasie pobytu w szkole w roku w Ligocie Książęcej
szkolnym 2014/15.
Ligota Książęca 87B
46-166 Ligota Książęca
06.11.2014r. 859/
Zgodność zatrudniania nauczycieli Szkoła
Podstawowa
przy tak
63. WNP.OKM.5533 Juszczak
.182.2014
Ewa
WOPZN z wymaganymi kwalifikacjami.
Zespole
Szkół
07.11.2014r.
Realizacja podstaw programowych Ogólnokształcących
(E)
i ramowych planów nauczania.
w Kamienniku
Przestrzeganie statutu szkoły lub ul. 1-go Maja 28
placówki.
48388 Kamiennik
Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
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 póź.
zm.).
2.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 Statutu w części dotyczącej nazwy szkoły zgodnie z § 1 ust. 3 Załącznika 2
Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.),
3.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 Statutu w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji uczniów do szkoły zgodnie
z § 16a Załącznika 2 oraz zapisy mówiące o prawach i obowiązkach ucznia § 16b ust 1 i 2, a także rodzajach nagród i kar stosowanych wobec uczniów
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oraz trybu odwołania się od kary zgodnie z §16b Załącznika 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.),
4.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 Statutu w zakresie treści używanych pieczęci i stempli zgodnie z zapisem § 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. Nr 61 z 2001 r.,
poz. 624 z późn. zm
5.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 i 3 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.
6.Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych, do zapisów nazw zajęć
edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i załącznik nr 3 – Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
do 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).
7.Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej zgodnie z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie
Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.).
64.

WNP.OKM.5533 Dziubando
wska
.185.2014
Regina

(E)

04.11.2014r. 850/
Kontrola
wykonywania
przez
WOPZN dyrektora szkoły zadań nadzoru
06.11.2014r.
pedagogicznego
w
zakresie
wykonania zaleceń pokontrolnych,
w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami wynikającymi
z przeprowadzonej w dniu 09 i 11
września 2014 kontroli doraźnej oraz
prawidłowość wykonywania przez
dyrektora szkoły zadań nadzoru
pedagogicznego
w
zakresie
organizacji procesu edukacyjnego,
wychowawczego i opiekuńczego
w roku szkolnym 2013/2014 wobec

Publiczna Katolicka Szkoła
Podstawowa SPSK w Opolu
ul. Olimpijska 2
45-627 Opole

tak

30

ucznia tej
szkoły.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się, aby tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas II-III na I etapie edukacyjnym był zgodny
z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
65.

WNP.OKM.5533
.186.2014
(E)

Czapka
Piotr

66.

WNP.OKM.5533
Czapka
.187.2014
Piotr
(E)

67.

WNP.OKM.5533
.188.2014
(E)

Słodziński
Tomasz

Zespół
Szkół
Rolniczych
Centrum
Kształcenia
857/
Zgodność zatrudniania nauczycieli Praktycznego w Grodkowie
13.11.2014r. WOPZN
nie
z wymaganymi kwalifikacjami.
(Technikum)
ul. Krakowska 20
49-200 Grodków
I Liceum Ogólnokształcące im.
857/
Zgodność zatrudniania nauczycieli
Bolesława Chrobrego w Brzegu
13.11.2014
WOPZN
nie
ul. Armii Krajowej 7
z wymaganymi kwalifikacjami.
49-300 Brzeg
Przestrzeganie warunków i sposobu
Publiczna Szkoła Podstawowa
realizacji podstawy programowej
im.
Marka
Prawego
870/
kształcenia ogólnego – I etap
06.11.2014r.
w Jemielnicy
tak
WOPZN edukacyjny,
ramowych
planów
ul. Szkolna 2
nauczania w szkołach publicznych
47-133 Jemielnica
oraz kwalifikacje nauczycieli.

Wydane zalecenia:
1.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 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 z późn. zm. § 5 obliczyć wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym.
2.Dostosować w szkolnym planie nauczania ilość godzin w wymiarze tygodniowym dla poszczególnych klas zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.
3.Powierzyć jednemu nauczycielowi prowadzenie zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, edukacji społecznej, edukacji przyrodniczej, edukacji
matematycznej i zajęć technicznych zgodnie z Rozporządzeniem 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 z późn. zm.
Przestrzeganie
bezpieczeństwa
i Publiczna Szkoła Podstawowa nie
68. WNP.OKM.5533 Słodziński 07.11.2014r. 869/
31

.189.2014

69.

Tomasz

WNP.OKM.5533 Nowacka
.190.2014
Halina
Gabriela
MisiaszekGruca

04.12.2014r.
08.12.2014r.

WOPZN higieny w szkole oraz warunków
realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego – I etap
edukacyjny.

nr 2 im. Artura Gadzińskiego
w Zdzieszowicach
ul. Plac 1-go Maja 1
47-330 Zdzieszowice

901/
WOPZN

Policealnej Szkole Centrum
Edukacji ,,Siódemka”
ul. Wojska Polskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźlu

900/
WOPZN

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.

tak

Wydane zalecenia:
1.Przestrzegać art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie informowania Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, o zmianach zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie ewidencji.
2.Przestrzegać z art. 20t ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie świadectw, które są
składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopi albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
3.Przestrzegać zapisów art.22a ust. 3,5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie przedstawiania Dyrektorowi Szkoły
przez nauczycieli szkolnego programu nauczania dla zawodu dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone,
z uwzględnieniem przed dopuszczeniem opinii Rady Pedagogicznej.
4.Przestrzegać zapisów art.22a ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie tworzenia dopuszczania do użytku
w szkole programu nauczania.
5.Przestrzegać zapisów art. 22a ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie tworzenia szkolnego zestawu programu
nauczania.
6.Przestrzegać zapisów art. 39 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie sprawowania przez
Dyrektora, nadzoru pedagogicznego, polegającego m.in. na ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół oraz
analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
7.Przestrzegać § 4 ust. 1 pkt 2 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 zakresie ustalania przez dyrektora szkoły szkolnego planu nauczania na cykl kształcenia z podaniem wymiaru
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w związku z tym ilość godzin nie ulega zmianie w danym semestrze.
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8.W zakresie realizacji programów nauczania przestrzegać zapisów art. 7 ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
w oparciu o bazę zapewniającą realizację w zakresie zajęć dydaktycznych i praktycznych.
9.Przestrzegać § 25 ust. 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. z 2007r. Nr 83 poz.562 z późn.zm)
w zakresie wyboru przedmiotów zawodowych, które słuchacz zdaje w formie pisemnej.
10.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).
11.Przestrzegać art. 7 ust. 1d 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.
12.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.).

70.

WNP.OKM.5533 Jędrusik
.191.2014
Stanisław

(E)

13.11.2014r. 873/
1. Przestrzeganie rozporządzenia
WOPZN Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15,
poz. 142, z późn. zm.) w zakresie
wychowania fizycznego,
2.
Przestrzegania
§ 4a
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. Nr 6, poz. 69,
z poźn. zm.), celem zapewnienia

Publiczna Szkoła Podstawowa nie
Nr 1 w Opolu
ul. Reymonta 43
45-072 Opole
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uczniom możliwość pozostawienia
części podręczników
i przyborów
szkolnych w pomieszczeniach szkoły,
3. Przestrzeganie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012r.
w sprawie
podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012r. poz.
977). w zakresie wychowania
fizycznego.
71.
WNP.OKM.5533 Czapka
.192.2014
Piotr

19.11.2014

868/
WOPZN Zasady współpracy organów szkoły.

Zespół Szkół Sportowych nr 1
im.
Janusza
Korczaka
w Krapkowicach
Os. XXX-lecia 4
tak
47-303 Krapkowice
(Publiczna Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 5, Publiczne
Sportowe Gimnazjum nr 1)

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się, żeby Dyrektor Zespołu Szkół nie dopuszczał aby na terenie szkoły dochodziło do jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszyć
dyspozycję art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
2.Zaleca się zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) żeby Dyrektor
Zespołu Szkół nie dopuszczał do działań zmierzających do zbierania i przetwarzania danych wrażliwych na terenie Zespołu przez osoby lub organy,
które nie są do tego uprawnione stosownymi przepisami prawa.
3.Zaleca się na podstawie art. 54 ust. 2 uzgodnić z Radą Rodziców i dokonać stosownych zmian w programie wychowawczym Zespołu Szkół, bowiem
umieszczone w nim zapisy nie powinny naruszać art. 53 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.).
4.Zaleca się na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dokonać
stosownej zmiany zapisów w Statucie Zespołu Szkół dotyczących składu rady szkoły tak , aby był zgodny z art. 51 ust. 1a ww. ustawy.
26.11.2014r. 888/
Realizacja
zaleceń
zawartych Niepubliczna
Placówka tak
72. WNP.OKM.5533 Czapka
34

.194.2014

Piotr
Słodziński
Tomasz

WOPZN w protokole z kontroli doraźnej Kształcenia Ustawicznego VCS887/
przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia SZKOLENIA w Brzegu
WOPZN 2014 r.
ul. Starobrzeska 4
49-300 Brzeg

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się prowadzić ewidencję wydanych zaświadczeń zawierającą wpisy określone w § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
2.Zaleca się zgodnie z § 20 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) prowadzić bieżącą kontrolę postępów w nauce na kursach prowadzonych metodami i technikami
kształcenia na odległość.
3.Zaleca się stosować sposób zaliczenia kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie ze statutem
placówki, w szczególności w skład komisji egzaminacyjnej powinni wchodzić: dyrektor placówki oraz powołani przez niego członkowie komisji
egzaminacyjnej w tym członkowie grupy dydaktycznej do których zadań należy rzetelna i obiektywna ocena kursantów.
4.Zaleca się opracować programy nauczania dla prowadzonych kursów zawierające wszystkie elementy określone w § 22 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
5.Zaleca się zatrudnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia zgodnie z § 19
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 622)
6.Zaleca się w zaświadczeniach zgodnych z załącznikiem nr 5 ww. rozporządzenia wypełniać pola zgodnie ze wzorem.
21.11.2014r.
Zgodność
działania
placówki Niepubliczny
Młodzieżowy nie
73. WNP.OKM.5533 Juszczak
.195.2014
Ewa
z
przepisami
prawa
oraz Ośrodek
Wychowawczy
przestrzeganie statutu placówki
Towarzystwa
„RAZEM
W
PRZYSZŁOŚĆ” w Stobrawie
Stobrawa
ul. Witosa 30
46-090 Popielów
21.11.2014r
Zgodność
działania
placówki Niepubliczny
Młodzieżowy nie
74. WNP.OKM.5533 Juszczak
.196.2014
Ewa
z
przepisami
prawa
oraz Ośrodek
Wychowawczy
przestrzeganie statutu placówki
Towarzystwa
„RAZEM
W
PRZYSZŁOŚĆ” w Zawiści
Zawiść
ul. Odrodzenia Polski 1
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46-034 Pokój.
Zgodność
działania
placówki Młodzieżowy
Ośrodek nie
z
przepisami
prawa
oraz Wychowawczy
Towarzystwa
przestrzeganie statutu placówki
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
w Namysłowie
ul. Piastowska 8
46-100 Namysłów
21.11.2014r. 892/
Zgodność
działania
placówki Specjalny Ośrodek Szkolno- nie
WOPZN z
przepisami
prawa
oraz Wychowawczy w Uszycach
przestrzeganie statutu placówki.
Uszyce18/19
46-310 Gorzów Śl.

75.

WNP.OKM.5533 Juszczak
.197.2014
Ewa

76.

WNP.OKM.5533 Misiaszek
.198.2014
– Gruca
Gabriela

77.

WNP.OKM.5533 Misiaszek
.199.2014
– Gruca
Gabriela

21.11.2014r. 891/
Zgodność
działania
placówki Młodzieżowy
Ośrodek nie
WOPZN z
przepisami
prawa
oraz Wychowawczy w Julianpolu
przestrzeganie statutu placówki.
Julianpol 155
46-325 Rudniki

78.

WNP.OKM.5533
.200.2014

Spełnienie wymagań art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
897/
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
25.11.2014r.
WOPZN Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla
zawodu
technik
sterylizacji
medycznej.

Słodziński
Tomasz

21.11.2014r

Policealna Szkoła TEB Edukacja
w Opolu
tak
ul. Reymonta 16
45-066 Opole

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się realizację programów nauczania obejmujących podstawę programową dla zawodu technik sterylizacji medycznej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt.
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w szczególności w pracowniach których
wyposażenie określają warunki realizacji kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).
2.Zaleca się realizację programu nauczania obejmującego podstawę programową z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości określoną w zał. nr 6 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 z późn. zm.) zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
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1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z zał. nr 13 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 z późn. zm.).
1. Przestrzeganie prawa w zakresie
79.
Grzelińska
WNP.OKM.
4.12.2014 r. 899/
bezpiecznych i higienicznych Zespół Gimnazjalno – Szkolno –
Magdalena
5533.201.
WOPZN
Przedszkolny
8.12.2014 r.
warunków pobytu dzieci w szkole.
2014
ul. Szkolna 22
Łukaszczyk
2. Realizacja
zaleceń
Poradni 47 – 270 Gościęcin
898/WO
Jacek
Psychologiczno – Pedagogicznej
(E)
PZN
wskazanych
w
opiniach
i orzeczeniach
wydawanych
tak
uczniom ZGSP w Gościęcinie.
3. Realizacja
programu
wychowawczego Szkoły.
4. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
5. Przydział czynności dodatkowych
dla nauczycieli.
Wydane zalecenia:
1.Zaleca się, aby szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście uczniów
na jezdnię – zgodnie z § 7 ust. 4 Rozdział I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2.Zaleca się, aby nauczycielowi religii nie przydzielać obowiązków wychowawcy – zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. W/w zapis określa w sposób
jednoznaczny, że „Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy”.
3.Zaleca się tak opracować plan dyżurów nauczycielskich, aby w każdym miejscu przerwy w zajęciach uczniowie spędzali pod nadzorem nauczyciela –
zgodnie § 14 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.
4.Zaleca się przeprowadzić w ZGSP ćwiczenia ewakuacyjne zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5.Zaleca się uzupełnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku, w którym mają zajęcia uczniowie klas I – III zgodnie z § 5 ust. 2
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach.
28.11.2014r. 911/
Organizacja
pracy
szkoły Publicznym Zespole Szkolno tak
80. WNP.OKM.5533 Juszczak
.202. 2014
Ewa
WOPZN i przestrzeganie Statutu Szkoły.
- Przedszkolnym w Przylesiu
Publiczna Szkoła Podstawowa
(E)
Przylesie 135B
49-332 Olszanka
Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
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 póź.
zm.).
2.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 Statutu w części dotyczącej nazwy szkoły zgodnie z § 1 ust. 3 Załącznika 2
Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.).
3.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 Statutu w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji uczniów do szkoły zgodnie
z § 16a Załącznika 2 oraz z § 16ust. 3 Załącznika 1 Ramowy statut publicznego 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 późn. zm.).
4.Zgodnie z zapisami określonymi w załącznikach 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 późn. zm.) –sporządzać arkusz organizacji szkoły
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego
5.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 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 tak aby zawierały wyliczone w danym roku szkolnym godziny
do dyspozycji dyrektora oraz określić ich przeznaczenie a tym samym będą one stanowić podstawę rzetelnego sporządzenia arkusza organizacji.
6.Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych, do zapisów nazw zajęć
edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej do 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).
7.Dostosować zapisy § 3 ust 3 statutu Zespołu do art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
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zm.).

81.

WNP.OKM.5533 Juszczak
.203. 2014
Ewa
(E)

02.12.2014r. 928/
Przestrzeganie praw dziecka zgodnie z Publicznym Zespole Szkolno tak
WOPZN Konwencją o Prawach Dziecka oraz - Przedszkolnym w Jankowicach
05.12.2014r.
Wielkich
przestrzeganie Statutu Szkoły.
Publiczna Szkoła Podstawowa
Jankowice Wielkie 15
49-332 Olszanka

Wydane 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 wprowadzenia zmian w zapisach Statutu w części dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
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 póź.
zm.).
2.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 Statutu w części dotyczącej nazwy szkoły zgodnie z § 1 ust. 3 Załącznika 2
Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej 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 późn. zm.).
3.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 Statutu w zakresie szczegółowych zasad rekrutacji uczniów do szkoły zgodnie
z § 16a Załącznika 2 oraz z § 16ust. 3 Załącznika 1 Ramowy statut publicznego 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 późn. zm.).
4.Zgodnie z zapisami określonymi w załącznikach 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 późn. zm.) –sporządzać arkusz organizacji szkoły
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego
5.Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 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 tak aby zawierały wyliczone w danym roku szkolnym godziny
do dyspozycji dyrektora oraz określić ich przeznaczenie a tym samym będą one stanowić podstawę rzetelnego sporządzenia arkusza organizacji.
6.Dostosować w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji nazewnictwo realizowanych zajęć edukacyjnych, do zapisów nazw zajęć
edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 – Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
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22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
7.Dostosować zapisy § 3 ust 3 statutu Zespołu do art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).
82.

WNP.OKM.5533 Jędrusik
.204. 2014
Stanisław
E)

02.12.2014r. 923/
Przestrzeganie
rozporządzenia
WOPZN 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. Nr 6,
poz. 69, z poźn. zm.),

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 9
ul. Gagarina 3
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu opieki zgodnie z § 40 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.).
83.

WNP.OKM.5533 Łukaszczyk
Jacek
.206. 2014

16.12.2014r. 934/
1.Przestrzeganie prawa w zakresie
WOPZN bezpiecznych i
higienicznych
warunków
pobytu
dzieci
w przedszkolu.
2.Sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego
przez
dyrektora
przedszkola.

Publiczne Przedszkole
w Kamienniku
ul. 1 Maja 28
48-388 Kamiennik

tak

Wydane zalecenia:
1.Zaleca się, aby nie powierzać opieki nad dziećmi w przedszkolu osobom do tego nieupoważnionym (niezatrudnionym w charakterze nauczycieli)
-zgodnie z § 13 Rozdział I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.
17.12.2014r. 987/
Udzielanie i organizacja pomocy Publicznej Szkoły Podstawowej nie
84. WNP.OKM.5533 Szramiak
.207.2014
Jadwiga
-i
WOPZN psychologiczno-pedagogicznej
nr 11
18.12.2014r.
uczniowi niepełnosprawnemu.
ul. Partyzantów 30
47-224 Kędzierzyn-Koźle
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85.

WNP.OKM.5533
.209.2014

Grzelińska
Magdalena
Łukaszczyk
Jacek

19.12.2014

999/
WOPZN
1000/
WOPZN

1.Realizacja zajęć z przygotowania do
życia w rodzinie.
2.Realizacja programu
wychowawczego Szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B. Koraszewskiego
w Prószkowie
ul. Szkolna 6
46 – 060 Prószków

tak

Wydane zalecenia:
1.Należy przeanalizować Statut szkoły pod względem używanej w nim terminologii i dostosować ją do zapisów 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.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2.Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) należy
uzupełnić zapisy w Statucie szkoły dotyczące organizacji szkoły o informację na temat organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie
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