
Zarządzenie Nr 36/2017 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 19 maja 2017 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia w 2017 r. kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. 

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z 

późn. zm.) oraz art. 111 w związku z art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1927 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli na temat sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze 

stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych. 

§ 2. Celem kontroli jest ocena zgodności ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów z poprzedniego roku 

szkolnego według typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych oraz sprawdzenie poprawności danych 

uzyskanych w ramach sprawowanego nadzoru. 

§ 3. Zakres kontroli obejmuje: 

- zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów z poprzedniego roku szkolnego według typów i rodzajów 

szkół, 

- terminowość wprowadzania danych wynikająca z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych 

dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy 

danych systemu informacji oświatowe, 

- kompletność danych przekazywanych z innych baz danych oświatowych (prowadzonych przez szkoły i 

placówki), 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

- sprawdzenie poprawności danych uzyskanych w ramach sprawowanego nadzoru. 

§ 4. Kontrole przeprowadzone zostaną w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad 2017 r. 

przez pracownika Wydziału Edukacji na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty Poznańskiego. 

§ 5. Terminy przeprowadzenia i czas trwania poszczególnych kontroli ustala Starosta Poznański w 

upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli. 

§ 6. Plan przeprowadzenia kontroli w 2017 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji. § 8. Zarządzenie 

wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
UZASADNIENIE  

Do Zarządzenia Nr 36/2017 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 19 maja 2017 roku  

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z 

późn. zm.) w oparciu o art. 111 w związku z art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1927 z późn. zm.) podmioty prowadzące bazy danych oświatowych 

obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych 

gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych. 

            W związku z realizacją ww. przepisów zasadne jest wprowadzenie niniejszego Zarządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Plan przeprowadzenia kontroli w 2017 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Poznański. 

 

 

 

 
 

Maria Jankowiak, Wydział Edukacji, tel. 61 22 69 204 

1 półrocze 

Lp. Szkoła/placówka Planowany termin 

przeprowadzenia kontroli 

Rodzaj kontroli 

1. Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu   

2. Zespół Szkół w Mosinie maj Sprawdzająca 

3. Zespół Szkół w Kórniku   

4. Zespół Szkół w Puszczykowie czerwiec Sprawdzająca 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 

Puszczykowie 

  

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 

Luboniu 

  

II półrocze 

7. Zespół Szkół w Bolechowie wrzesień sprawdzająca 

8. Zespół Szkół w Rokietnicy   

9. Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu październik sprawdzająca 

10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 

Swarzędzu 

  

11. SOSW Mosina listopad sprawdzająca 

12. SOSW DN Owińska   


