
DK-GL.s533.96.2017

Protok6l kontro

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Bran2owa Szkola I StoPnia nr

2.

J.

Szk6l SamochodowYch im' Gen' S

ul. Kiliriskiego 24,

Imig i nazwisko dyrektora: Jacek Plowiec

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

3wGliwicachwZesPole

"Grota" w Gliwicach,Roweckiego

pedago giczny: Slqski Kurator OSwiaty'

ski

ia kontroli: 25 PaLdziernika 2017 t''4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Pawel Ci

5. Data wydania i numer upowaznienia do

oA-oR.os 7 .2.t248.2017

6. Terminy tozpoczqcia i zakoriczenia kontro : (ze wskazaniem dni, w kt\rYch odbYwalY sig

czynnoici kontroli):30 paLdziernika 2017 r

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art' 5 ust, 2 ustawY Prawo oiwiatowe):

PrawidlowoSd wYkonYwania Ptzez

pedagogicznego.

szkoly zadah w zakresie nadzoru

8. CzynnoSci kontrolne:

- analiza dokumentacji: protokoly z

pedagogicznego na rok szkolny 2017ll8'

zajgi (wybrane losowo), plan pracy szk

Kontrolg przeprowadzono w zawiqzlcu z pt

szkoly, kt6ra zostala okreslona w zaleceniu S

2Ol7 r. w sprawie procedury dokonywanta

(nr OA-OR.1 10.3.1 8.201 7)' Po przeprowadzeniu

zajg6, inna dokumentacj a potwierdzaj 4ca

pedagogicznego,

- rozmowa z dYrektorem szkolY,

9. Opis ustalonego stanu faktycznego' w tym j awnionYch ni ePrawidlowo Sci :

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szko

BranZowej Szkoty I Stopnia nr 3 w Gliwicach i

okreslonym w przepisach prawa tj' 13 wr:

podstawie aktualnych akt6w nrawnV-ch' .w
ok 

"Ston. 
przez Ministra Edukacji Narodowej'

pa rafa dyre kt or a szkoly/plac 6w k i

;/;

rowadzaniem procedury oceny pracy dyrektora

ieso Kuratora Oswiaty z dnia 6 paLdziemika

or*y pracy dyrektora szkoly lub placowki

zynnoSci kontrolnych ustalono co nastgpule'

ny 2ol7lt8 zostal opracowany przez 0netto11

frzeAstawiony Radzie Pedagogi czrrej w terminie

2Ol7 r. Dokument ten przygotowany zostai na

iu o podstawowe kierunki polityki oSwiatowej

an nadzotu pedagogicznego Slqskiego Kuratora

p a r aJa /Y kon t o I ry q c e go /Sy h

w
/



Oswiaty oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego str

szkolnym 2016117 .W planie nadzoru pedagogicznego

- zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji wewl

sig i nauczania", okreSlono termil i harmonogram

okre5lono cele ewaluacji, futbdla jej pl

odpowiedzialne;
- okreslono tematykg zaplanowanych kontroli'

przeznauczycieli dokumentacji dotycz4ce

o..n;, petnienie dy2ur6w przez nauczycieli'

,"* ngi rny ch, r ealizacj a ob ow i 4zkow ej' okredl o nej

edukacyjnych w cyklu ksztalcenia' systematycznoS6 i

- ,uptuno* ano dzial'ania w zakresie wspo

posiedzeri rad pedagogicznych w. roku t'U:-':ry

przedmiotowych wtaz z tematykq' harmonogram

z tematyk4, opracowano plan doskonalenia

doskonalenia na lata 2013'2018' opracowano

awansu zawodowe go orazplan oceniania pracy oraz

- okreslono tematykq i harmonogram oosen

celem jest ocena efekt6w pracy nauczyciela

dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuriczego

t.t r3l oraz skutecznoSci ksztalcenia wybranych urn

celu wymianq doSwiadc zeh ptzez nauczycieli ;

- wskazano na przedmiot i formy moni

diagnozy na wejSciu (. polski, matematyka' j' obcy)'

- opracowano wewn4trzszkolny plan dc

o dp owi edzi alne, harmono gr am dzialah oraz prop on

Zalqcznikiem do ww' planu nadzoru pedago

przedmiotowYch.

Stwierdzono ponadto, i2 dyrektor szkoly co

P edago gicznej wnio ski z nadzora pedago giczne go'

t ,.,i.rirr. roku szkolnego 2016117 podczas zebr'

Ponadto dyrektor przedstawil calo6ciowe wnioski

prawa tj. na posiedzeniu plenamym Ydl l:d"q:;
potrzeby dokument zawiera o g61ne wnioski dyrekt
'r.rpoto* 

nauczycielskich (przedmiotowych' ds'

szczeg6low q anabzq wynik6w nauczania oruz egl

na wejSciu, sprawozd anie z dzialalnoSci Samorz4d

w zakresie respektowania norm spolecznych' wni

nauczycieli.

Poza wskazanymi powyZej formami dyrektor

pelnionego nadzoru pedago gicznego poprzezi

- dokumentowanie obserwacji lekcji - w

pozwalaiqm. in. na ocenq kompetencji nauczyct

ce16w i PodstawY Programowej;

r a r ala dr e pss'*oW \)s' 
k i

(./-/
,l'

rok szkolny 2017118 w szczeg6inoSci:

nej w zakresie tematu: ,,Atmosfera':11t'
rcalizacii (wrzesiefr 20 1 7-kwiecierl 20 1 8)'

szczeg6ly organizacyjne oraz osoby

zgodnoSd z prawem sposobu prowadzenia

narcrunia (dziennik elektroniczny' arkusze

e wniosk6w z arralizy wynik6w egzamin6w

podstawie programowej liczby godzin zajqt

1

wowanego przez dyrektora szkoly w roku

icznoSd oceniania;

tematykg.

sq szczeg6lowe plany pracy zesPol6w

ia nauczycieli: opracowano harmonogram

tllll8, harmonogram posiedzeri zespol6w

edzei zespolu ksztalcenia zawodowego wtaz

qo nauczycieli uwzglqdniaj4cy wieloletni plan

nuu.ry.i.li ubiegaj4cy sig o kolejny stopiefr

zawodowego nauczYcieli;

ii zjEt:: obserwacje podsumowuj4ce' kt6rych

zakresie wybranych element6w procesu

zakresie organizacji procesu nauczanla na

i; obserwacje kolezeriskie, maj4ce na

opracowano plan badafr edukacyjnych' tj'

bne egzaminY zawodowe;

konalenia nauczycieli wskazuj4cy osoby

ijmniej dwa tazy w roku przedstawia Radzie

iubiegtym roku szkolnym mialo to miejsce Po

a Rady-fedagogicznej dn' 21 stycznia 20t7 t'

nadzoru w terminie okreslonym w przepisach

nej dn. 21 sierpnia 2017 r' Opracowany na te

,rkoly, szczeg6lowe sprawozdania wszystkich

'aluacji wewnqtrznej, wychowawczych itd')'

in6w zewngtrznych, test6w kompetencyjnych

Uczniowskiego, raport z ewaluacji wewnqtrznel

ki z przeptowadzonych kontroli i wspomagania

szkoly dokumentuje swoje dzialania w ramach

<ole prowadzone s4 karty obserwacji' kt6re

f luno*uni. i t ealizacig zajE6, stopief tealizacjr

paraia/y konrrol*ff"*

Y"



Parala

i data PodPisania Protokolu

p a rafa/y kon t r o I ujq c e g

- wpisy w dzienniku elektronicznym - co naj

Dyrektor kieruje szkolq w oparciu o plan pracy

w dn. 31 sierpnia 2017 t. Plan zawiera m' in' pt

dzialania dotycz4ce bezpieczehstwa i wlaSciw warunk6w pracy i nauki, kalendarz roku

dokumentacji;t 
- ,ul""rniu tuU kary wynik ajqce zkontroli umi

W szkole monitoruje sig stopiefr rcalizacii

poprzez analizq dziennik6w oraz prowadzenie

szczeg6lowej analizy wynik6w nauczania oraz w:

nauczyciele mogQ skuteczniej planowa6 zadania

szkolnego.

W szkole realizowany jest program wychow

o charakterze wychowawczym skierowane do

profilaktyczfiW dostosowane do potrzeb rozw

o prr.pro*adzonq diagnozq potrzeb i problem6w

skierowane do uczni6w, nauczycieli i rodzic6w' P

w porozumieniu z Rad4 Pedagogicznq w terminie

frogram w szczeg6lnoSci stwarzamoilliwoSci do rr

wartoSci, umiejgtnoSci bycia Zyczliwym dla i

rodziny, szkoly i kraju, rozwijania samorz4dno

narodowej, uczenia zasad demokracji, zwigksza

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

i opiekuricz ej otaz innej dzialalnoSci statu

Nie stwierdzono

11. Na podstawie art. 55 ust' 4 ustawy z

(Dz.U. 22017 r.,Poz.59 zezm') zaleca

Zalecefi nie wYdano

uczni6w, PrzYgotowane w oParciu

radzenia sobie w sytuacjach trudnych' Istotn4 iq programu s4 takz e dzialania z zahesu

pro fi I aktyki uz al ezni eri i prz eciw dzial'ania przemo c

zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

wej szkolY/Placowki:

a z dnia 14 grudnia 2016 t' Prawo oSwiatowe

Z. d4.?p/t\f .

ia protokolu

Braniowa Szkola I StoPnia Nr 3

HiX'Xt;.li:|m:;[j:sff:
;.(..<.... ..,a.{ . ./ /' / ' T*K3yrfi-\,1"[t:f;-3i'

dyrekt ora szkolY/Plac 6w k i

4',
6/*

dyr ektor a s zkoly/pl ac 6wki, miej s c e

i dwa ruzy doroku dyrektor prowadzi kontrolE

w teczkach osobowych nauczycieli'

rwy programowej podczas obserwacji lekcji'

Untgl zestawienia. W szkole dokonuje sig

6w egzamin6w zewnEtrznych na skutek czego

bieLqcei i podsumowuj4cej pracy z uczilen,'

y zatwierdzony przez Radq Pedagogicznq

ty w pracy dydaktycznej i wychowawczeJ'

profilaktyczny obejmujqcy tresci i dzialania

iJw, oraz tresci i dzialafia o charakterze

wyrigpuSq"ych w danej spolecznoSci szkolnej'

osram zostal uchwalony przez Radq Rodzicow

0 dni od tozpoczEcia roku szkolnego 20l7ll8'

nia w mlodych ludziach poczucia wlasnej

ludzi, nauki szacunku do historii i tradycji

uczni6w, ksztaltowania poczucia tozsamo6ci

Swiadomo5ci nt. zdrowego stylu zycia oraz



12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

6/-c.'.*.t f. ,/ /. ro 'z/

Tyrrktoro szkoly/placowki, mieisce i dat odbioru Protokolu

ych zas$zeizeh dotYcz4cYch

OSwiatY, ul. Powstaric6w 41a'

istra Edukacji Narodowej z drria 25

2017 roku wsprawie nadzoru pedagogicznego (Dz' U 22017 t.,Poa.1658)'

od dnia otrzymania protokolu kontroli'
Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni

przysluguje prawo z$oszenia.. plt"Tlvil-l
YLarv"o?J- E 

kole kontroli do Sl4skiego Kurr
zawartYch w Protol

Katowice, zgodnie z $ 18 ust' 1 Rozporz4dzenia Mi

Braniowa Szkola I Stopnia Nr 3
w Zespole 5zk6l Samochodowych
im. Gen. Stefana Rowecklego,,Grota"

44-122 Gliwice, ul. Kili6skiego 24a

tel, / f ax 23t' 49'Xl i 230' t9'9 3

ustaleri

40-024

sierpnia

p ar ala dyr e kt or a szkoly/pl acdv ki

p a r afa/Y k o n t r o I t tj q c e go /Yf 4
(
/


