
KURATORIUM oSwTATY w LUBLINIE
ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,

Centrala KO: 81-53-85-200, Sekretariat: 8l-53-85-222, Fax Centrala: 81-53-85-265
www. k ur ato rium. I ub I in. p I e-mail; kurator@kuratorium.lublin.pl

w zakresie prawidlowoSci organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

lnformacje o kontrolowanej szkolel :

Zna[ sprawy - WKO.5532.

Informacje o kontroli:

PROTOKOI, KONTROLI

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny:
Kurptorium OSwiaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6,20-950 Lublin
Telefon: centrala Ko: 81-53-85-200 E-mail, kurator@kuratorium.lublin.pl

Terinin rozpoczgcia kontroli:
Termin zrkortrczenia kontroli:

Numer wpisu do rejestru kontroli jednostki:...

1 W przypadku kontroli w zespole szk6l lub plac6wek nale2y poda6 nazw? zespolu ze wskazaniem
szkoly (szk6t) lub plac6wki (plac6wek), w kt6rych przeprowadzono kontrolq.

Imig i nazwisko
kontroluj4cego

Data wydania
upowaznienia do
pr zepr ow adzeni a kontroli

Numer upowaznienia do
przepr ow adzenia kontroli
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AR.KUSZ KONTROLI

w zakresie prawid{ovvo6e i onganizaeji i funkcjonowania biblioteki szkolnefr

Infornmaeje o kontroli:

1. Kontrola dotyczy sprrawdzenia zgodno6ci z przepisami prawa funt<cjonowania
biblioteki szkolnej.

2. Kontrolq nale2y przeprowadzi6 w publieznych: szkofach podstawowycn,
gimnazjach i szkotach ponadgimnazjalnych (z wytqezeniem szk6l policealnych oraz
szkol dla dorostyeh).

3. Kontrolq nale2y objq6 25% wskazanych powyzej szk6t, w okresie listoBad
2016 r. * kwiecieri 2017 r.

iac rok szkolnv 201612017.

Podstawa prawna:

1. 4t1..67 ust. 1 pkt 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1g91 r, o systemie

2

oswiaty (Dz. U. z 201 5 r., poz. 21 56, z po2n. zm.) - ustawa oznaczonaw a rkuszu
kontroli symbolem,,U".
Art. 42 ustawy z dnia 26 styeznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. lJ. z 201G r.
poz. 1379, z po2n. zm.) - ustawa oznaazona w arkuszu symbolem ,,KN".
Rozporzqdzenie il/inistra Edukaeji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowyeh statutow publieznego przedszkola oraz publicznych szk6l (Dz. U.
Nr 61, poz. 624, z potn. zm.) - rozporzqdzenie oznaezone w arkuszu kontroli
symbolem,,R".
Rozporzqdzenie Ministra Edukaeji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadzoru pedagogieznego (Dz. U. poz. 1270).
$ 13 rozporzqdzenia Ministra Edukaeji Narodowej zdnia 29 sierpnia 2014 r.w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki
dokumentacji przebiegu nauezania, dziaNalnoSci wychowawczej i opiekuriezej
sraz rsdzaj6w tej dokumentaeji (Dz. U. poz. 1170, z po2n. zm.).
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ja o typie szkoNy :

szkola podstawowa

gimnazjum

liceu m ogolnoksztalcqce

technikum

zasadnicza szkola zawod owa
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rdcl{o paxyskmniu inf*rrnne.!i:

rform**jq nale*y uxyskn* ns podstawie nrkusxa ergmniem*ji prncy seko{5s n* rnk
ekolny ?S"l$/?S17.
dsiel*nie odp*wiedxi ,,Nis" w punkei* 'l skutkuje xak***aenienr *s*ntr$li
wydsn iem aslewn is dyrektorowi.

V szkole funkcjonuje biblioteka (,,U": art. 67 ust. 1 pkt 2):

Tak I trlie

\f lyja$nien im dyr*ktors sxk*{y:

Lalecenle:
nleca siq aapewnie ucenionr moxliwo$c k*rzystnnin e bibilateki, xgodni* n art" $7
st.'l pkt 2 ustawy x d$iu 7 wrxer$nin 1$$l r. o systemi* **winty"

2.

lr

r$dto prxysknn i* inf*rmncji:

rformaejq nale*y uxyskm* nn podstawi* ststutu sek*{y.

c
n

u

zy statut szkoly okre6la szczegolowo organizacjg biblioteki szkolnej izadania
auczyciela bibliotekarza, zgodnie z polrzebami danej szkoly, w szczeg6lno6ci z

'wzglgdnieniem 
zadaf w zakresie:

udostgpniania ksiqZek i innych 2r6deN informacji ?

n ruie

\i lyjn$;nien ia dyreKtnrn sxko{y:
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ezy statut szkoty okreSla szczeg6lowo organizacjq biblioteki szkolnej i zadania
nauezyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoty, w szczegolno5ci w
zakresie:

- tworzenia
informaoji z
informacyjnq

warunk6w do
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poszukiwania, porzqdkowania i wykorzystywania
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r6d{o poayskenia inforn'lacji:

informmeis ns uxvslEu* nn
Czy statut szkoty okre6la szczeg6Nowo organizacjg biblioteki szkolnej i zadania
nauczyciela bibliotekarza, zgodnie zpotrzebami danej szkoly, w szczegolnoSci w
zakresie:

- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowaf uczni6w oraz wyrabianie
ipogNqbianie u uczniow nawyku czytania i uczenia siq ?

*n i*n i* dyrekt*rn snk$y:

i austm{n xRRilssssnm sejFr$wisd* ,,nis" nalexy wy$sc xuleu*nie.
lecenie;
1. Xnlocs siq uxupe{nienie st*tutlr seko{y, eg*dnie x $

".R".
2. XaNece siq uxup*{ni*nie stmtutu sxkoiy, egoe$nie n $

'l t)"v..t\ .

3. Xmleem siq uxugetnienie stututu sako{y, xgodni* x $
i Rrt4..N .

4. ZaNe*a siq uxup**nienie statutu sxko{y, agodnle x $
$s,,R".

S. Xulecu slq uxupe{nienie stntutu sxho{y, xgodnis x $
$h:,,R".

S ust. 'l

1S ust.

"1il *st"

't1 ust.

1R ust.

xs{qcanikw nr t
"l n*iq*xniks *r

I xm{q*nni}<n nr

1 amtquxnik*r nr

'i xe{qrxnikn nt

$d{o poxysk*nia informneji:
forrnmejq nalety unyskae nu podstuwie stetutu seko{y.

statut szkoly okre5la szczegofowo organizacjq biblioteki szkolnej i zadania
la bibliotekarza, zgodnie zpotrzebami danej szkofy, w szczegolno6ci w

- organizowania roznorodnych dziaNan rozwijajqcych wrazliwoS6 kulturowq i

spolecznq ?

Wyasni*nim e$yruktCIru sakofy:

Je$li xostm{* s*eilaexuna ndpowisdf ,,$ls" nalexy wyStx* x*l*c*l'li*.

&' ,unna -



]Iul'.ir:r:rrtt:
1. Xsln*is siq llxiS:uinisni* stctutu sxko{y, xg*r$ni* x $ i} ust. 1 sa{quxniku nr il

ul\"'
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3 .,}.\".
). r,.lsl*:r:s sitl tl.xlty::t+,$ilisnisl ststut* sxk*{y, xg*tlni* x $'lt} ust. T nuiiqrxnikn nr
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czy statut szkoiy okreSla zasady wsp6tpracy biblioteki szkolnej z uezniami
nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami ?

! tttieTak

\Vyjss\ tl i*l rt iN tl5sv11 \1g"r esl s:r\u*y:

lJw*xgs:
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,l i""
R. Xnl*lss tiir.p uaug.:s:{*ier':ie stntutu s.uk+ty,::g*<$ni* u $ til ust..ll xs*qus"nikn lrr

it,,li".
R. i:lulq*:sr siq uxupslinisni* $tstutrr s::k*.fy, x13*r$nis u $ 1$ ust. ? xa{q.ua*ilts nr

s ,,1'\.'.

"S. ?-*l*:ctr siq: s:,:u;:e{ni*:r'iie stntutu ilnku$y, r:g*$nitl x $ t1 ust. R xm{qunniks r:r
$$i,.$t".

i:i. Jsi*ca sliq u:,:up*inis*ie stuti"rtu sl::ku{y,:c.gs:$nie;l $ 12 ust. R xs{qeuniku nr
$b .l\".
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dri *nilEs xsjq* [..i$Jisrt*l<i si:lt*lne.i lr* r*]q sn:lr*ln5r ilt]1$/?S{ ?.

ezy biblioteka prowadzi dziairania

Tak

rozwijajqce wra2liwo66 kulturowq i spolecznq ?
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in$ni*nin dyr*kt*rs sxkCI{y:

Ur,vngu:
Je$li zosta*m enxnnte*nn *dp*wis$*,,r'ris" nmlefy wydn* x*le*eni*"

1. Xal**r* siq nrgnninsejq dxin{ati, xgadnie x $ $ nst" '1

Zaleca siq orgunixuc.iq duia{n$, xg*dnic x $ 10 ust.
Rsleum siq orgmnixncjq daim{nti, m cdnie x $ 'lS ust.

4. Xsl eu si orgmnix q dxiatuti, xgadnis x $ 11 ilst"
$. Xul em si orgsnix q dxin{ali, xgodnie e $ 13 ust^

pkt S xsiqexnikm nr R ,.N".
$ pkt 4 aatquxniks il!" S ,,1\.".
'} pl*t $ xsiq*xnikm $'l{" S ,,R".
t pkt $ xu{qtxnikn nr $s ,,R".
* pkt S na{q*xnik nr $h ,,R".

{o Bcxyskmnim infCIrmnc.}i:

formacjq n*lexy ueysk** na g:ndstowie reguluminu prm*y hibli*teki suitrlnu.j i

iennik* xujEf hibli*teki s^akulnej nn rok szkolny ROI S/RSI 7"

zy biblioteka prowadzi dziaNania rozwtl{qce indywidualne zainteresowania
ugzni6w i promujqce czytelnictwo ?

n i*nin dyrektor^r sxNro*y:

Uwngn:
."le$li eostm*m xmxnmcx*nm *dpr:wisd* ,,ilis" nniexy wyc*u* n*tlscsnl*:.
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pkt S xu{qexni$ss }'ri'R ,,R".
1 pht S xmiqexsrika $\r S ,,R".
'l pkt $ nn{qcxnike nr 4 ,,R".
1 pkt 3 zatqceniks il)r $s ,,R""
't pNrt 3 x*{qexnikn ilr $b ,,R".

Zalecenie:
Saleen siq orgnnixu$q dxin{nn, Egndnle a $ I ust. tr

Xmlee* sig cr"Eunixuejq t$ei*{m*, agodnie u $ 10 i.rst.

Zaleca siq orgmnixuejq deia{mfi, xgodnie x $ 1CI ust^

Xoleem siq rirgnnixsejq daiu{nfi, xgodnie x $ '11 ust"
Xnleea siq *rgnnix*cjq dxiu{sfr, xgudnie x $ 1? ust.

{o pozysk*n in infonmmejl:
rmntjq nmle*y ux5rsks* nm podstmwie regulnrninu prmcy t"ii*li*teki sakoln*:i r

ennika xajq* biblint*ki snkafn*j nm rnk sukolny RS'lS/ffNl"l ? .

tworzy warunki do efektywnego poslugiwania siq technologiq

*n ienin dyrekt*ra sxk**y:

vese:
$li aost*la esunataona odnowied* .,nie" nmle*v wvdnc emNec*ni*.
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1) W bibliotece szkolnej jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz:

I rar Nie

JeSli w pkt 1 zaznaczono odpowiedZ ,,tak":

a) Nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w peNnym wymiarze czasu pracy -
zgodnie zprzepisami ustawy - Karta Nauczyciela:

I rar ! ruie
JeSli w pkt 1 zostaNa zaznaczona odpowiedZ ,,nie":

b) W bibliotece szkolnej pracuje dw6ch lub wiqcej nauczycieli bibliotekarzy:

Tak ! Nie

2) W bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji wymaganych
na stanowisku nauczyciela bibliotekarza:

I rar Nie

3) W bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji wymaganych
na stanowisku nauczyciela biblioteka rza, w ramach uzupeNn ian ia etatu

E rar Nie

lVja 
$ n ien is d5tvskit)rs sxkq:{Y:

LJwngm:

Je$liwpkt2iSeost*{n e'dxnasxona oelpnwi*d*,,ilis" nm$e;ily w5rSac e*Neeeni*.

Zaleceilie:
Saleea dnln
pixenis - nrt

hib!in{e** sxkoln*j nnueuyei*N* biblist*knrxn, "ugce$nie nW

Spostrze2enia kontrol ujqcego:

Uwqga.
uje w tym mi*jst mlno$cistmtu

podcxns ,$ li {np.
cin*hwfunk*i*n ipmedmiotn

Kmbvll nit' Ahttw&P.w
i,or,nvwniw !



ilatT

Dyrektor szkoLylplac6wki w ciqgu 7 dni roboczyeh od dnia otrzymania protokolu
kontroli, moite zglosii do organu sprawuj4eego nadzor pedagogiczny pisemne, nmotywowane
zastrzeLenia do ustaleri zawatlvch w orotokole kontroli,

Dyrektor szkoly lub plae6wki, w terminie
przypadl<u wniesienia zastrzezeh - w terminie
zawiadomienia
o nieuwz glqdnieniu zastrzeLen,j est obowi4 zany p ow iadomii :

organ sprawuj qey nadzor pedago gtezny o sposob ie r ealizaeji zaleceh;
organ prowadzqey szkolq lub plae6wkq o otrzymaniu zaleeeA i sposobie ich
realizaeji.

30 dni od
30 dni od

dnta otrzymania zalecet'r, a w
dnia otrzymania pisemnego

r)

dyrehtora wk,
, r \ rll i1 u r.r.j tt lu rtr' .L d

Zgodnie z $17 ust.2 plct 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 rolcu

w sprawie nadzoru pedag'ogi.cznego (Dz. U, z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 1270) protolc6l
lcontroli zawiera parafy konn'olujqcego i dyrektora szlcoly lub plac1wki na kaZttej stronie
protolcolu.
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